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dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Csengele Község
Önkormányzati képviselő-testületének soron következő rendes ülésén. Megállapítom, hogy Csókási
Zoli igazoltan van távol a többi képviselő pedig megjelent. A mai ülés fő napirendi pontja a
költségvetés beterjesztése lenne. Ismertetném a napirendi pontokat. Első Csengele Községi
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első olvasatban történő tárgyalása
első olvasatban. Második az Óvoda 2020. évi zárvatartása. Harmadik közművelődési szolgáltatási
terve, erre majd fog érkezni Törköly Ági. Negyedik Szívós-Baranyi Ildikó telekvásárlási kérelme, ez
volt amit az előző ülésről napoltunk. Ötödik rendelet-alkotás az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletéről szóló 12/2008.(VI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról – itt a bérleti díjról lenne
szó. Hatodik Csengele Községi Önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatás szervezeti és működési
szabályzatának elfogadása. Hetedik Csengele Községi Önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatás
szakmai programjának elfogadása. Nyolcadik rendelet-alkotás a köztisztviselők juttatásairól.
Kilencedik a II. számú háziorvosi körzetre való jelentkezés elbírálása – ezt én ismertetem majd.
Tizedik a Csengelei Ifjúsági Táborozóhely fűtésére vonatkozó árajánlat ismertetése. Tizenegyedik a
14/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
– ez egy technikai módosítás lenne. Tizenkettedik az egyéb – ide pedig szokásosan bárki
hozzászólhat. Kérdezném, hogy aki ezzel egyetért vagy módosító javaslata lenne az szóljon.
Amennyiben nincsen először megállapítom, hogy a testület a megjelent 6 fővel határozat képes és
megkérem, hogy akkor az ismertetett napirendet szavazzuk meg.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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16/2020.(II.13.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) Csengele Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első
olvasatban történő tárgyalása első olvasatban
2.) Óvoda 2020. évi zárvatartása
3.) Csengele Községi Önkormányzat 2020. évi közművelődési szolgáltatási terve
4.) Szívós-Baranyi Ildikó telekvásárlási kérelme
5.) Rendelet-alkotás az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2008.(VI.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
6.) Csengele Községi Önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatás szervezeti és működési
szabályzatának elfogadása
7.) Csengele Községi Önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programjának elfogadása
8.) Rendelet-alkotás a köztisztviselők juttatásairól
9.) II. számú háziorvosi körzetre való jelentkezés elbírálása
10.) Csengelei Ifjúsági Táborozóhely fűtésére vonatkozó árajánlat ismertetése
11.) Rendelet-alkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.
(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
12.) Egyéb
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Tibor polgármester
A határozatot kapja:
1.) dr. Tóth Tibor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár

1. napirendi pont: Csengele Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezet első olvasatban történő tárgyalása első olvasatban
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Az első napirendi pontunk a költségvetés előterjesztése. A
költségvetést már kiküldtük mindenkinek, de ez kicsit szokatlan lesz, mert nem kell most azonnal
eldönteni. Itt vannak a pénzügyes kolleganők lehetőség lesz, most egyenlőre csak átnézni, kérdezni
tőlük. A költségvetést mindig úgy tervezzük, hogy a tavalyi alapján tervezünk. Délelőtt Kisteleken
voltam társulási ülésen és ott is azt mondták a polgármesterek, hogy sajnos ez eléggé kötött pálya,
hogy mit változtasson a képviselő-testület. Próbáltunk egy fenntartható fejlődést beépíteni a bérekbe
és intézményeinket megfelelően működtetni. Sajnos van visszafizetési kötelezettségünk is, de
átadnám a szót nektek. Ha valakinek van észrevétele kérem tegye meg. A számok nőttek
értelemszerűen, hiszen a garantált bérminimum is nőtt.
Lantos István képviselő: Az előbb, hogyha jól hallottam, akkor ez nem csak a köztisztviselőkre
vonatkozik, hanem a közalkalmazottakra is, tehát ők is megkapják a magasabb bért.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen. A garantált bérminimumot mindenki meg fogja kapni.
Voltak elképzelések az intézmények vezetőivel, hogy tudjunk emelést beépíteni.
Varga Árpád képviselő: Én csak egy elütést találtam, hogy megbízzuk Kormányos Sándor
polgármester urat… Alatta van egy kicsit lentebb, hogy a konyhához kapcsolódóan, hogy az
alapanyagok elszámolása a 2018-as év alapján történik.
Ádám Renáta pénzügyi előadó: Elnézést kérek, csak benne maradtak a tavalyi adatok, véletlenül.
Mindenképpen javítom.
Varga Árpád képviselő: Köszönöm.
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Tóth Tibor alpolgármester: A számok alapján én úgy látom, hogy a költségvetésünk teljesen
egyensúlyban van. A tavalyi költségvetéshez viszonyítva a számok kicsit módosultak, de még így is
teljesen jó. Mindenkinek tudunk segíteni, akinek szeretnénk.
Varga Árpád képviselő: Még egyet kérdeznék bocsánat, hogy Tömörkény Önkormányzatánál
szerepel egy 508.000 Ft, ez mit jelent itt?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: A helyettesítő anyakönyvvezető. Márciusig szól a szerződése
talán. Csak ugye egész évre kell tervezni az összeget.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Március 16-a konkrétan.
Varga Árpád képviselő: A Csengeléért Egyesület működik még egyébként?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen. Úgy hallottam, hogy Laci lánya Virág fogja átvenni az
elnökséget.
Rényi László képviselő: Igen, Ő szeretné.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Mindenképpen örülnénk neki, ha valaki ezeket csinálná.
Varga Árpád képviselő: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy van itt egy ilyen helyi kassza az
óvodánál 50.000Ft. És ez elég az azonnali kifizetésekre? Ez olyan irreálisan kevésnek tűnik.
Ádám Renáta pénzügyi előadó: Ez a szabályzat szerint van.
Lantos István képviselő: Lehet, hogy ezen kellene módosítani.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ez ugye azt jelenti, hogy ennyi lehet a maximum készpénzben
az intézményben. De én úgy tudom, hogy van az intézménynek névre szóló saját bankkártyája is,
ugye?
Tóth-Andorné Farkas Éva intézmény-vezető: Mi gazdaságilag az önkormányzathoz tartozunk,
ezért a bankkártya is itt van az önkormányzatban.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Én akkor úgy gondolom, hogy a bankkártyát kellene odaadni
az intézménynek.
Tóth-Andorné Farkas Éva intézmény-vezető: Szinte mindenünk átutalásos számla, ezért alig
van készpénzforgalmunk.
Lantos István képviselő: Annyi volt a meglátásom, hogy a Főnix művészeti iskolának a 4 millió
forintja és a sport egyesület támogatása is 4 millió forint. Tehát 1 millióval emelkedett. Én úgy
gondolom, hogy ennek az összegnek helye van a művészeti iskolában.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen, minket is megkeresett Zoli és ő mondta, hogy sajnos
már nem jönnek ki a 3 millióból. Sőt a sport egyesület sem.
Ádám Renáta pénzügyi előadó: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy beszéljenek a tízórai
uzsonna dologról.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen, azt beszéltük délelőtt Évikével. Az egy 4 millió forintos
kiadás lenne a gyerekek tízórai illetve uzsonna biztosítása. Jelentős kiadás, de én ettől függetlenül
úgy gondolom, hogy erre szükség van.
Lantos István képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy külön be kell e tervezni a mikrofonok
beszerzését, vagy a színpad felújítását a parkban?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Dologira különítettünk el kiadásokat, ezt akár erre is lehet
majd használni. De ez most egy tervezet. Nem kapkodunk. Mindenki gondolkozzon rajta. És
beletervezzük, amit enged a rendszer és szükséges.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ez a képviselő-testület döntése, hogy meghatározza, hogy a
költségvetésben külön szerepeljenek-e az egyes rendezvények, vagy a dologi kiadásokból emeljük
ki az összeget, akkor amikor szükség lesz rá. Pusztaszer kapcsán előre vetítve jelezném, hogy a
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köztisztviselőink illetmény alapjának emelését nálunk is elfogadták szerencsére semmiféle vita nem
alakult ki ebből.
Varga Árpád képviselő: Még egy kérdés bocsánat. 143 millióról 157 millióra emelkedett az állami
támogatás, úgy, hogy eközben a fejkvóta csökkent.
Ádám Renáta pénzügyi előadó: Ez azért lett több állami támogatás mert belülről is változtak a
normatívák is. Több normatíva, több támogatást jelent.
Varga Árpád képviselő: Ez a 14 millió forint lesz akkor a fedezet a béremelésekre.
Ádám Renáta pénzügyi előadó: Ez is. Úgy van, hogy a költségvetés nem tartalmazza a
költségvetés emelést és erre év közben szoktunk kapni egy normatívát, ott is létszám alapján.
Kapunk ezek mellett támogatást a hivatal működésére is. Ez is emelkedni fog valószínűleg
márciustól, de mi egyelőre a tavalyi számmal tervezünk.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Azért márciustól folyósítják ezt márciustól, mert választások utáni évben
vagyunk.
Varga Árpád képviselő: Van az egyes sz. mellékletben egy finanszírozás az egészségbiztosítási
alapból. Ez micsoda?
Ádám Renáta pénzügyi előadó: Ez egyrészt a védőnői finanszírozás, másrészt pedig a 2. sz. orvosi
rendelőre amit kapunk. Egyébként a védőnői szolgálatnál is emelkedett a bér, ez is megmutatkozik
a költségvetésben, de ezt finanszírozásban kapjuk.
Lantos István képviselő: A 3. sz. mellékletben van egy egyesület megnevezés. Ez akkor a Tűzoltó
Egyesület? Mert ez így nem kiolvasható.
Ádám Renáta pénzügyi előadó: Igen az, bocsánat.
dr. Varga Szabolcs képviselő: Falunapok megrendezésére 3,5 millió forint. Ez pontosan mit takar?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Mindent, az élelmiszert és mindent. Ezt úgy szoktuk csinálni,
hogy átadjuk a Csengeléért Egyesületnek a pénzösszeget és ők ebből gazdálkodnak. Jönnek a
fúvószenekarok, ez ugye a szombati ebédben benne van, hogy őket ebédeltessük. Benne van az
utcabáli fellépő díja, benne van a vasárnapi lovacskázás díja a fellépővel és az ebéddel. Tavalyi
alapján terveztük egyébként. Falunapokról is lassan majd beszélünk és egyenlőre ennyi van
betervezve rá.
Lantos István képviselő: Tavaly is minden fellépő aki hozzátett a falunaphoz az kapott valamit.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Akkor hoznánk egy határozatot arról, hogy az első olvasatban
ezt jónak találnátok. A második tárgyalása pedig március 5-én lenne, azt majd kitaláljuk, hogy
délelőtt vagy délután. Addig pedig bárkinek bármilyen módosítási javaslata van az még ott is tudja
mondani, akkor még lesz lehetőségünk módosítani. Tehát akkor aki ezzel egyetért, hogy első
olvasatban ezt a költségvetési rendelet-tervezetet elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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17/2020.(II.13.)Kt. határozat
Tárgy: Csengele Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első
olvasatban történő tárgyalása
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első olvasatban elfogadja Csengele Község
Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Tibor Imre polgármester
Határozatot kapja:
1.) dr. Tóth Tibor Imre polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Csépe András aljegyző
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

2. napirendi pont: Óvoda 2020. évi zárvatartása
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Az óvoda nyári zárva tartása lenne akkor a következő. Minden
évben van ilyen, ki is küldtük az anyagot. Augusztusi hónap lenne, ugye Évike?
Tóth-Andorné Farkas Éva Intézményvezető: Külön kell választani az Óvoda és a Bölcsőde
működését. A beadott kérelmemben benne van a pontos időpont. Az Óvoda esetében augusztus 131 között lenne a nyári szünet, az őszi szünet október 26-tól 31-ig, a téli szünet pedig december 2331-ig. A Bölcsőde esetében pedig július 27-től augusztus 14-ig és december 23-31-ig.
Lantos István képviselő: Nektek is pihenni kell.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Akkor külön határozat legyen?
Tóth-Andorné Farkas Éva Intézményvezető: Mivel én a két intézményt egyben képviselem, ezért
lehet egyben.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Mert én úgy látom, hogy a határozati javaslat is egyben van. Akkor ez így
jó?
Tóth-Andorné Farkas Éva Intézményvezető: Tökéletes.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Valakinek ehhez hozzáfűzni valója még esetleg?
Tóth Tibor alpolgármester: Nekik is szükségük van a pihenésre és a gyerekeknek is a családi
környezetben a legjobb.
Lantos István képviselő: Játékokat mikor fertőtlenítitek?
Tóth-Andorné Farkas Éva Intézményvezető: Augusztusban.
dr. Varga Szabolcs képviselő: Kérdés, hogy a szülők majd hogy fogadják.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Rosszul, de sajnos ezt muszáj. Akkor aki ezzel a határozati
javaslattal egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
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0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
18/2020.(II.13.)Kt. határozat
Tárgy: Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi zárva tartásának meghatározása
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Csengelei
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde a következő időpontokban a 2020-as évben zárva tart:
Óvoda:
- augusztus 1-31. (20 munkanap)
- október 26-31 (5 munkanap)
- december 23-31. (5 munkanap)
Bölcsőde:
- július 27.- augusztus 14.-ig (15 munkanap)
- december 23-31. (5 munkanap)
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Tibor Imre polgármester
Határozatot kapja:
1.) Tóth-Andorné Farkas Éva óvodavezető
2.) dr. Tóth Tibor polgármester
3.) dr. Jaksa Tibor jegyző
4.) Csépe András aljegyző
5.) Irattár

3. napirendi pont: Csengele Községi Önkormányzat 2020. évi közművelődési szolgáltatási
terve
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Következő napirendi pontunk közművelődési szolgáltatási
szerződés beterjesztése. Mindjárt érkezik Ági és elmondja.
Csépe András aljegyző: Én addig tennék hozzá egy kis előszót. Tulajdonképpen az adott EMMI
rendelet határozza meg azt, hogy a közművelődési feladatellátónak szolgáltatási tervet kell készíteni
és ezt a tervet a fenntartónak jóvá kell hagynia.
Törköly Ágnes: Tulajdonképpen akkor András te el is mondtál mindent. Ez a szolgáltatási terv arról
szól, hogy a faluházi programokat és rendezvényeket tartalmazza. A tervezet elkészítéséhez nagyon
nagy segítséget kaptam a szegedi központtól, de ők csak kedden tudtak kijönni ezért nem kaptátok
meg hamarabb az anyagot.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Észrevételetek, hozzászólásotok esetleg? Ezt március elejéig
kell elfogadnunk, ez is egy szükséges dolog.
Lantos István képviselő: Egy kérdésem lenne, hogy a zumba melyikbe tartozik bele?
Törköly Ágnes: Nem tartozik bele a zumba, mert azért fizetsz. Van, működik, de a szolgáltatási
tervbe nem tartozik bele.
Lantos István képviselő: Értem köszönöm.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Köszönjük. Akkor hogyha nincs ehhez más hozzászólás,
szavazásra tenném fel. Kérem, aki egyetért a szolgáltatási tervvel kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: oldal: 6/18

A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
19/2020.(II.13.)Kt. határozat
Tárgy: Csengele Községi Önkormányzat 2020. évi közművelődési szolgáltatási terve
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Csengele Községi
Önkormányzat 2020. évi közművelődési szolgáltatási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Tibor Imre polgármester
Határozatot kapja:
1.) dr Tóth Tibor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Csépe András aljegyző
4.) Törköly Ágnes
5.) Irattár

dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Következő napirendi pontunk ugye a Szívós-Baranyi Ildikó
telekvásárlási kérelme. De mivel ő még nem ért ide, ezért most áttérnénk a következőre. Tehát
akkor most a 4. napirendi pontot ügyfél megérkezéséig elhalasztjuk erről kellene szavaznunk. Aki
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
20/2020.(II.13.)Kt. határozat
Tárgy: Napirend módosítása
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szívós-Baranyi Ildikó
telekvásárlási kérelmének tárgyalását későbbre, a megérkezéséig elhalasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Tibor Imre polgármester
Határozatot kapja:
1.) dr. Tóth Tibor Imre polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Csépe András aljegyző
4.) Irattár
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4. napirendi pont: Rendelet-alkotás az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről
szóló 12/2008.(VI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Következő napirendi akkor az 5-ös lenne. Ez az önkormányzati
lakások bérletéről szóló rendelet módosítása. Ehhez kapcsolódóan egyetlen dolgot szeretnénk
módosítani, a bérleti díjat. Mindenki emlékszik, hogy volt itt egy emelés a tavalyi év során az addigi
pár ezer forint hirtelen 15000-re emelkedett. Ezt szeretnénk visszaállítani az alacsonyabb összegre,
azért mert ezek szociális bérlakások. Várom a hozzászólásokat.
dr. Varga Szabolcs képviselő: Ez összegben mit jelent? Mert látom, hogy kétféle lakásra van
feltüntetve az ár.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ez összegben azt jelenti, hogy az összkomfortos lakásnál – a
faluban minden lakás összkomfortos – 75Ft/nm.
Ádám Renáta pénzügyi előadó: 4.050Ft volt a négy kisebb lakás és 4725 Ft volt az egy nagyobb
lakás. Ez volt az emelés előtti. Az emelés miatt pedig 13570Ft 13860FT volt.
Lantos István képviselő: 2018-ban volt az emelés.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen. 2004 óta az alacsonyabb árral mentek, majd 2018-ban
volt egy emelés, aminek az volt az indoklása, hogy a gázkazánok éves felülvizsgálati díját ebből
tudjuk fizetni. Ez a díj 40-50 ezer körül van, tehát még az alacsonyabb összeg is fedezi ezt. Ha van
esetleg még hozzászólásotok akkor jelezzétek.
dr. Varga Szabolcs képviselő: Tehát akkor ez nem infláció követő.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Hát ez nem.
Lantos István képviselő: Minden évben felül kell vizsgáltatni a gázkazánokat és ez az
önkormányzatnak a feladata. Es ez a 4 ezer forint ezt a költséget betakarja?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Pont betakarja. Így marad a szociális jellege.
Tóth Tibor alpolgármester: Nem nyerészkedni akarunk, hanem segíteni. Én egy 5000 Ft-ra
mondjuk gondoltam, hogy egy picit talán emelhetnénk.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: A ft/m2 áron tudunk változtatni.
dr. Varga Szabolcs képviselő: Mennyi a lakhatási intervallum?
Ádám Renáta pénzügyi előadó: 3+2 év.
Varga Árpád képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy
önkormányzatnak, abból nem lehetne esetleg bérlakást kiépíteni.

amik

vannak

ingatlanjai

az

dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Sajnos csak a Móra utcai van ami beköltözhető. Most egyenlőre
a lomtárakat próbáljuk meg eltüntetni, mert például ott is vannak kacatok. Javaslom nektek, hogy
egyszer járjuk végig ezeket a házakat mert nagyon rossz állapotban vannak sajnos.
Lantos István képviselő: A Csíkos féle házban az iskolának az öltözője van. De hogyha elsétáltok
mellette, látjátok, hogy a két ablak között elég nagy részen le szakadt a külső vakolat, ez nagyon
veszélyes és csúnya is, arról nem is beszélve, ha véletlen leszakad a mennyezet is amikor bent
vagyunk.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ezeken a házakon kellene egy állapotfelmérést végezni és
megnézni, hogy melyikre érdemes még költeni egyáltalán. Visszakanyarodva akkor ezt a rendelettervezeten akkor változtassunk? Én az eredeti elképzelés mellett maradnék, mert ezek szociális
jellegű bérházak.
Rényi László képviselő: Én egyetértek veled, mert emelhetjük itt 80 Ft-ra is de még az is annyira
kevés összeg itt az egészet tekintve, hogy akkor már maradjon az eredeti és akkor segítsünk ahol
tudunk.
Lantos István képviselő: Szerintem is. Szavazzunk.
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dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Jó, akkor aki egyetért azzal, hogy ezeknek a lakásoknak a
bérleti díját 75-ft-ra az összkomfortos és 50ft-ra a komfortos lakásnál visszavegyük az kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta:
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2008.(VI.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

dr. Tóth Tibor Imre polgármester: A következő Szívós-Baranyi Ildikó telekvásárlási kérelme.
Kérem, aki egyetért hogy ez most következzen, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
21/2020.(II.13.)Kt. határozat
Tárgy: Napirend módosítása
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szívós-Baranyi Ildikó
telekvásárlási kérelmének elbírálását újra felveszi a napirendre.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Tibor Imre polgármester
Határozatot kapja:
1.) dr. Tóth Tibor Imre polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Csépe András aljegyző
4.) Irattár

5. napirendi pont: Szívós-Baranyi Ildikó telekvásárlási kérelme
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ez szerint Szívós-Baranyi Ildikó kérelmet nyújtott be arra,
hogy a Kelőpatak utcában a 126/93 és 94-es hrsz.-ú építési telket – ami egyébként pont mellettük
található – megvásárolják. Az előző testületi ülésen az merült fel bennünk kérdésként, hogy meg
szerettük volna tudni, hogy mi a célotok ezzel. Nyilván nem feltétlenül szerettük volna ezeket eladni,
oldal: 9/18

mert a települési fejlesztési terv módosítása van folyamatban és a másik pedig, hogy lehetőségünk
lesz majd pályázni bérlakás sorra és nem szeretnénk pont ezért majd visszavásárolni később
nagyobb összegért. Ezért lennénk erre kíváncsiak, parancsoljatok.
Szívós-Baranyi Ildikó: Igazság szerint az lenne a tervünk, hogy András fiának szeretnénk oda egy
kis házikót építeni, és annyira szűkülnek ott lefelé a telkek és azért gondoltuk a kettőt, hogy olyan
szépen mutatnánk egyben. Remélem ez nem probléma, hogy valaki még szeretne Csengelén
építkezni.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Az a komikus helyzet van egyébként, hogy ha most valaki
előveszi a legutolsó Csengelei Híreket és hátul az apróhirdetéseknél megnézni, hogy nagyon sok
eladó építési telek van.
Szívós András: Azt azért hozzátenném, hogy azon a telken mióta én ideköltöztem Csengelére
nagyon sokat én vágom a füvet. Egész nyáron. Odáig jutottunk, hogy nekem soha senki nem adott
még egy liter benzint sem, de a füvet levágom mégis mindig. Most úgy gondoltunk, hogy építsünk
rá. Próbáltuk eddig is rendben tartani, most szeretnénk a sajátunkként kezelni. Nagyon furcsának
találjuk, hogy végre valaki venne telket és miért pont oda akarnak éppen fecskeházat építeni.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Mert dupla telek.
Szívós-Baranyi Ildikó: De a Ceglédi Csabáéktól a Forgó Jenőékig is van egy 3-4 telek egyben.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Az ott egy szeméttelep sajnos most. Azt először rekultiválni
kell. Ha jövő tavasszal jön a pályázatos lehetőség, akkor azonnal meg szeretnénk ragadni, ne akkor
keljen még a takarítással törődnünk.
Szívós András: Mi csak egy egyszerű ingatlant szeretnénk oda építeni.
Tóth Tibor alpolgármester: Mi nagyon szeretünk titeket, de a korábbi gyakorlat az volt, hogy volt
egy beépítési határidő ami négy év volt, és törvényileg nem volt szerencsére a rendezésnek. Most
eladunk valamit és nem tudjuk, hogy a rendezési terv mit fog erre mondani.
Szívós András: Csak azt mondjátok meg, hogyha mi most nem adtuk volna be ezt a kérelmet,
akkor mi történt volna azzal a telekkel a rendezési terv hatására? Mit terveztettetek meg? Eddig nem
is volt ilyenről szó. Nem akarunk mi kardoskodni, ha úgy gondoljátok, hogy nem adjátok mi azt is
elfogadjuk.
Rényi László képviselő: Én csak azt szeretném mondani, hogy az csak szerződés kérdése, hogy
ha nem történik meg az építkezés időre, akkor ugyanazon az áron az önkormányzat visszavásárolja.
És kész. Azt nem tudom, hogy az előző hogy kerül 1,8 millióba. Miért nem ragaszkodott az akkori
szerződéshez, ez az előzőek baja. Szerintem ha van egy szerződés akkor ragaszkodunk és kész.
Varga Árpád képviselő: De akkor most két telekre két házat kellene építeniük nem?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: De igen.
Szívós-Baranyi Ildikó: Ha erről van szó, akkor megelégszünk egy telekkel is.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: A korábbi gyakorlat az volt, hogy egy ember egy telket
vásárolhat és egy ház egy telek.
Rényi László képviselő: Jó, de a korábbi gyakorlat is az volt, hogy vissza kellett volna, hogy
vásárolják és visszaadják, de nem adták. Szerintem ez csak szerződéskötés kérdése.
Varga Árpád képviselő: Van még telke az önkormányzatnak ebben az utcában?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ez a kettő van ott, meg ugye a táborozó mellett van még egy
nagyon kicsi.
Szívós-Baranyi Ildikó: De az ifjúsági táborozóval szemben 3 telek is van. Meg még a Szabó
Zsoltiéké is ott van, ami már vagy 30 éve üresen áll.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: De az ott a szeméttelep.
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Rényi László képviselő: De én azért találom ezt borzasztóan furcsának mert, ha eddig sem érdekelt
senkit, hogy beépítik-e vagy nem, akkor most miért érdekel?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Mert nem akarunk úgy járni mint a piactérnél.
Rényi László képviselő: Értem én, de most akkor bárhova jön bárki vásárolni, akkor majd nem
adunk el semmit, mert lehet hogy majd tizenév múlva vissza kell vásárolni? Érted. Rajtunk áll, hogy
milyen feltételekkel adunk.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Akkor Ildi módosítod úgy a kérelmedet, hogy csak az egyik
telket szeretnéd?
Szívós-Baranyi Ildikó: Igen.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Így akkor neked ez a második építési telked lesz, amit
Csengelén vásároltál.
Szívós-Baranyi Ildikó: Igen, de ha ezen múlik akkor megveszi András és kész.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Tehát akkor módosítjuk a kérelmet úgy akkor, hogy Szívós
András terjeszti be a kérelmet és egy telek.
Szívós András: Nekünk kell mind a kettő.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: De akkor mind a kettőre kell építeni.
Szívós András: De hát olyan szűk a másik, arra hogy építsünk…
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Akkor én feltenném szavazásra úgy a kérdést, hogy az aki
azzal a határozati javaslattal egyetért, hogy Csengele Községi Önkormányzat Szívós András részére
Csengele, Kelőpatak utca 12 szomszédságában lévő egy darab telket ezzel, hogy a visszavásárlási
jogot kikötjük 4 éves beépítési kötelezettséggel értékesítse. Az ár a helyben szokásos 120FT/m2
volt, ez szerintem maradjon természetesen.
Varga Árpád képviselő: Bocsánat, de ez így most senkinek nem jó. Nekünk sem jó, mert akkor
ide már nem szeretnénk építeni, nekik pedig kicsi a telek.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: De hát én megkérdeztem és Ildi így módosította a kérelmet.
Akkor aki az előbb elmondott feltételekkel egyetért a telek értékesítésével kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
1 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
22/2020.(II.13.)Kt. határozat
Tárgy: Szivós András 1188 Budapest 18, Lajos u. 36/A. szám alatti lakos telekvásárlási ügye
HATÁROZAT
1.) Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíti a Csengele
belterület 126/93 helyrajzi számú, 951 m2 területű építési telket, bruttó 120,-Ft/m2 áron, összesen
114.120 forintért, Szivós-Baranyi Ildikó (a kérelmet eredetileg előterjesztő személy) férje, Szivós
András (szül: Jászberény, 1958.10.18., anyja neve: Nyiri Hermina) 1188 Budapest 18, Lajos u. 36/A.
szám alatti lakos (sz.ig. szám: 603272CE) részére az alábbi feltételekkel.
2.) Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban eladó) értékesíti Szivós
András (továbbiakban vevő) részére a fent nevezett ingatlant, amelyre az eladó 4 év beépítési
kötelezettséget köt ki, amely kötelezettség teljesítését jogerős ingatlan használatba-vételi
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engedéllyel köteles a vevő igazolni legkésőbb az adásvételi szerződés földhivatali benyújtása napjától
számított 4 év elteltének napjáig.
3.) Az eladó az adásvételi szerződésben visszavásárlási jogot köt ki, amennyiben a vevő az 1.
pontban előírt kötelezettségét nem teljesíti a beépítésre nyitva álló határidő lejáratáig. Az eladó a
visszavásárlási jogot a jelen határozatban megállapított, és az adásvételi szerződésben rögzített
vételár mellett gyakorolhatja.
4.) A vevő köteles viselni a szerződés megkötésével és az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésével kapcsolatos költségeket.
A Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza az adásvételi szerződés jelen határozatban
rögzített feltételek melletti megkötésére.
A Testület határozatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény. 6.§. b.) pontja szerint hozta meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Tibor Imre polgármester
Határozatot kapja:
1.) Szivós András (levelezési cím: 6765 Csengele, Kelőpatak u. 12.)
2.) dr. Tóth Tibor Imre polgármester
3.) dr. Jaksa Tibor jegyző
4.) Csépe András aljegyző
5.) Ádám Renáta pénzügyi előadó
6.) Irattár

6. napirendi pont: Csengele Községi Önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatás szervezeti
és működési szabályzatának elfogadása
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Következő napirendi pontunk lenne a tanyagondnoki
szolgáltatás SzMSz-e. Átadnám a szót Andrásnak.
Csépe András aljegyző: Eddig a tanyagondnoki szolgáltatás SZMSZ-e az önkormányzatéhoz volt
csatolva mellékletként. Mivel most az önkormányzat SZMSZ-e módosításra került a tanyagondnoki
szolgáltatás SZMSZ-e külön kell hogy szerepeljen és ezt kell hogy elfogadja a képviselő-testület. A
következő napirendi pontnál pedig csak annyi lenne, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás szakmai
programját év végén felül kellett vizsgálni és ezt az új programot kellene elfogadni.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Kérdés, észrevétel esetleg?
Varga Árpád képviselő: Én nagyon örülök, hogy évente egyszer meg kell szórólapozni az egész
tanyavilágot és feltüntetni, hogy milyen lehetőségeik vannak a tanyagondnokokkal. Láttam az utolsó
bekezdésnél, hogy aki nem elégedett a színvonallal, az a képviselő-testületnél panaszt tehet. De ez
a szervezeti működési szabályzatban nem így van benne.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen, nálam a szakmai program van és az azt írja, hogy
panasszal a fenntartó felé lehet fordulni írásban. Az SZMSZ-ben pedig a szolgálat működése van, de
épp ezért nem kell hogy a kettő között átfedés legyen.
Tóth Tibor alpolgármester: Nekem nagyon tetszik, hogy le van írva a tanyagondnok jogai és
kötelezettségei és az ellátott jogai és kötelezettségei egyaránt. Én ezt jónak találom.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Nagyon fontos, hangsúlyoznunk, hogy ez a szolgáltatás
ingyenes, nem kell az időseknek semmit fizetniük ezért. Akkor ha nincs több kérdés szavazásra
tenném fel a tanyagondnoki szolgáltatás Szervezeti és Működési Szabályzatát, kérem
kézfelnyújtással jelezze az, aki egyetért vele.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: oldal: 12/18

A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
23/2020.(II.13)Kt. határozat
Tárgy: Csengele Községi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgáltatás Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csengele Községi Önkormányzat
Tanyagondnoki Szolgáltatás Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Tibor Imre polgármester
Határozatot kapja:
1.) dr Tóth Tibor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Csépe András aljegyző
4.) Tanyagondnokok
5.) Irattár

7. napirendi pont: Csengele Községi Önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatás szakmai
programjának elfogadása
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Következő napirendi pontunk ugye a tanyagondnoki
szolgáltatás szakmai programja. Mivel egyben átbeszéltük mind a kettőt aki ezzel egyetért kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
24/2020.(II.13.)Kt. határozat
Tárgy: Csengele Községi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgáltatás Szakmai Programjának
elfogadása
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csengele Községi Önkormányzat
Tanyagondnoki Szakmai Programját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Tibor Imre polgármester
Határozatot kapja:
1.) dr Tóth Tibor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
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3.) Csépe András aljegyző
4.) Tanyagondnokok
5.) Irattár

8. napirendi pont: Rendelet-alkotás a köztisztviselők juttatásairól
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Következő napirendi pontunk rendeletalkotás a köztisztviselők
juttatásairól. Helyi rendeletben kell szabályoznunk azt, hogy a köztisztviselőknek milyen juttatásokat
ad a közös önkormányzati hivatal. Át is adnám a szót az illetékesnek.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Köszönöm. Arról lenne szó, hogy a pusztaszeri képviselő-testület is
ugyanezt a rendelet-tervezet fogadta el tegnap ez azért fontos, mert a közös önkormányzati hivatal
két képviselő-testületének két különálló, de egybehangzó rendeletet kellene alkotni. Nehéz ezt
összecsiszolni mert Pusztaszeren mások az anyagi kondíciók, de ezeket a számokat ők is elfogadták.
Egy méltányos bérrendezésre teszünk javaslatot, ez középfokú iskolai végzettségűeknél sajnos
valódi emelést nem jelent. A közszolgálati szabályzatban fel lehet sorolni képzettségi pótlékra való
emelési lehetőségeket és ott valamennyi előrelépést tudna jelenteni a munkavállalóknak. A felső
fokú iskolai köztisztviselőknél tudna valamit javítani a helyzeten. Személyi illetménnyel ezt még
mindig lehet emelni, de ezt már csak kiemelkedő dolgozónak tudunk adni. Én úgy látom a csengelei
anyagi kondíciókat, hogy ezt az illetményalapot tudják biztosítani. Van bene még egészségügyi
költségtérítés is a munkavállalók számára ezzel segítenénk egészségük megőrzését. Amit tartalmaz
még a rendelet-tervezet a közszolgálati tisztviselők napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása
Csengele és Pusztaszer számára. Ez július elsejét jelentené. Ami még egy javaslat, hogy az igazgatási
szünet megállapításra kerüljön augusztus első két hetére. Ez nyilván azt jelentené, hogy ügyeletet
tartani kell. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy amennyiben ezt jónak ítélik kérem fogadják
el. Én biztos vagyok abban, hogy a helyi alkalmazottak is hálásak lesznek ezért és igyekeznek
meghálálni munkavégzésükkel is.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Szerintem ez egy nagyon jó tervezet,
nagyon régóta szükség lett volna már erre. 2006 óta 38 650 Ft a köztisztviselői illetmény alap.
Nálunk ezzel azért lesz jobb, mert éves szinten emeltük a fizetéseket és így elértük már az eltérítési
maximumot. Most az 50.000-es alappal megint lesz egy kis lehetőségünk az eltérítésre. Így próbáljuk
a fenntartható fejlődést mindenhol biztosítani, úgy, mint az önkormányzatnál, az oviban, a konyhán,
mindenhol.
Tóth Tibor alpolgármester: Én ezt jónak találom egyébként. Ha nem követnénk ezt a tendenciát,
akkor dolgozók nélkül maradnánk.
Lantos István képviselő: Én is szeretnék egy pár gondolatot hozzáfűzni. Én az iskolában
munkavédelmis vagyok és nagyon örülök annak, hogy ebben benne van a dolgozók szemüveg
igénylésének támogatása. De a szék is nagyon fontos szerintem… Most ősszel voltam egy
munkavédelmi előadáson és inkábba a prevencióra mennének rá, hogy megelőzzék a problémákat.
Ki itt a munkavédelmi felelős egyébként?
dr. Jaksa Tibor jegyző: Tóth Csaba, már nagyon nagyon régóta. De ő is tudja, hogy ez egy anyagi
kérdés, hogy mindene meglegyen a munkavállalóknak a kényelmes munkavégzésre.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Köszönjük Pisti, ez jó ötlet volt. Valakinek még esetleg
hozzászólása?
Varga Árpád képviselő: Tehát akkor ez hogy is néz ki pontosan? 13%-kal lehetett eltérni?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Nem. 50%-kal lehetett eltérni. Egy nagyon idős középfokú
végzettségű munkavállalónál 3 a szorzószám. Tehát a 38650 Ft 3-al szorozva nem éri el a garantált
bérminimumot, tehát az önkormányzatnak ezt még így is ki kellett egészítenie. Az 50.000-es
illetmény alappal ehhez már csak kevesebbet kell kiegészíteni, de még így sem éri el a garantált
bérminimumot. Akkor aki ezzel a rendelet-tervezettel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
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0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta:
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
a helyi közszolgálati tisztviselők juttatásairól
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

9. napirendi pont: II. számú háziorvosi körzetre való jelentkezés elbírálása
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Következő napirendi pontunk pedig a II. sz. háziorvosi körzet
betöltésére érkezett pályázatok elbírálása, tájékoztatása. Ez a körzet elég régóta betöltetlen,
szerencsére most több jelentkezésünk is van. Személyesen járt már nálunk 2 orvos és most van egy
telefonos jelentkezőnk is. Dr. Lőrik Alíz vállalkozó háziorvosként jelentkezett hozzánk, ezt én el sem
hittem először annyira jó lenne. Mind két doktornővel megnéztük a rendelőt, van még rajta mit
javítani ezt meg kellene csinálnunk, hogy bármelyikük tudjon kezdeni. Dr. Lőrik Alíznak megvannak
a saját eszközei neki csak váróteremi székek kellenének, de ezt tudjuk biztosítani. Ők egy orvos
házaspár, a férje is szeretne egy másik településre jönni. Renáta doktornővel is találkoztak, egy elég
jó hangulatú beszélgetésre. Nem arról van szó, hogy el szeretnék happolni a betegkártyákat, csak
szeretnének segíteni a doktornőnek is a munkáján. Nagyon jó lenne, hogy ő vállalkozóként érkezne,
mert akkor nem kellene közalkalmazottként felvennünk, nem jelentene ez kiadást az önkormányzat
számára. Az a feladatunk, hogy nekem kell egy testületi határozat arra, hogy a vele megkötendő
megállapodást aláírjam. Ezt később vagy most is meg tudjuk hozni. Ők a háziorvosi letelepedési
pályázatot igénybe szeretnék venni. Tehát ezt a pályázatot akkor tudják benyújtani, ha a körzethez
tartozó ellátandó lakosság szám meghaladja az 1000 főt. Ez egy 2016-os önkorm. rendeltben van
szabályozva, hogy melyik utcák és tanyák vannak a körzethez sorolva. De ez nem függ össze a
betegkártya számmal, mivel a betegnek szabad orvosválasztási joga van.
dr. Varga Szabolcs képviselő: De ezt hogy lehet, ha Csengele lakossága nincs is 2000 fő.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Csengele lakossága jelenleg 1943 fő. Ez sosem lesz 10001000 fő. De most szeretném kérni, hogy ezt vizsgáljuk felül. De ez nem azt jelenti, hogy a
betegkártyák elkerülnek. Annyi, hogy azt a beteget nem tagadhatja meg az orvos, akinek a
körzetéhez tartozik, de ha olyan beteg megy hozzá, aki nem az ő körzete, azt már megtagadhatja.
Tudunk még nekik ezek mellett iparűzési adó kompenzációt adni, ezzel segítve őket.
Varga Árpád képviselő: Annyit akarok kérdezni, hogy több jelentkező van, de akkor a többiekben
nem is gondolkozunk?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: dr. Körmöczi Ildikó is volt személyesen és ma volt egy telefon
egy úrral, de vele még nem tudtunk személyesen találkozni.
Rényi László képviselő: Renáta nagyon örülne, ha végre jönne már valaki. De biztos vagy te
abban, hogy nem a kártyaszám alapján osztják a dolgokat?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen. Kisteleken a társulási ülésen is erről volt szó. Pont ott
volt arról is szó, hogy nagyon drága közalkalmazottként foglalkoztatni az orvost és asszisztensét.
Varga Árpád képviselő: És lakást ez az Alíz nem is kért hozzá?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Nem, Majsáról átjárna.
Varga Árpád képviselő: És a többiek?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ildikó Szegedről járna ki az úr pedig szatymazi.
dr. Jaksa Tibor jegyző: A szerződés mellett a praxisjogot is át kellene ruházni, ennek az összegét
meg kellene határozni. A rendelő helyiségnek gondolom nem lenne bérlete, a rezsi költséget meg
kellene határozni, hogy ki viseli.
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dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Nem tudom, hogy Renátánál hogy van a rezsi költség. Persze
senkit nem szeretnénk diszkriminálni.
Ádám Renáta pénzügyi előadó: 51%-ot számlázunk tovább a doktornőnek az épület megosztás
alapján, mert a másik fele ugye a védőnői rész.
dr. Varga Szabolcs képviselő: Tehát a vállalkozó viseli a díját.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Mennyi a rezsi költség egyébként?
Ádám Renáta pénzügyi előadó: Nem tudom fejből.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Nálunk a pusztaszeri oldalon a doktor úr semmilyen költséget nem fizet,
örülünk hogy van nekünk.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Én is ezt szeretném szorgalmazni. Mindenkinek egységesen.
dr. Jaksa Tibor jegyző: És még egy kérdés, tisztázni kell a helyettesítést Torontáli doktornővel.
Rényi László képviselő: Igen, most Elekes doktorúrral helyettesítik egymást, de ez szerintem csak
megegyezés kérdése.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Én most egyenlőre csak azt szeretném kérni tőletek
döntésként, hogy hatalmazzatok fel, elindulhassak a szerződéskötés irányába. A pontosítások majd
a következő ülésen lennének. Szavazásra tenném fel a kérdést. Aki azzal egyetért, hogy dr. Lőrik
Alízzal elinduljunk a közös úton és az ehhez kapcsolódó jognyilatkozatokat, szerződéseket
megkössem kérem kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
25/2020.(II.13.)Kt. határozat
Tárgy: II. számú háziorvosi körzetre való jelentkezés
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a
polgármestert a II. számú háziorvosi körzet betöltésével, beindításával kapcsolatosan szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Tibor Imre polgármester
Határozatot kapja:
1.) dr Tóth Tibor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Csépe András aljegyző
4.) Irattár

10. napirendi pont: Csengelei Ifjúsági Táborozóhely fűtésére vonatkozó árajánlat
ismertetése
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Következő napirendi pontunk az Ifjúsági Táborozóhely
fűtéséhez kapcsolódó árajánlat ismertetése. A pályázatba 2011-ben nem tehettünk fűtést, hiszen
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE
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Tárgy
Napirendi pontok elfogadása
Csengele Községi Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első
olvasatban történő tárgyalása első olvasatban
Óvoda 2020. évi zárvatartása
Csengele Községi Önkormányzat 2020. évi
közművelődési szolgáltatási terve
Napirend módosítása
Napirend módosítása
Szívós-Baranyi Ildikó telekvásárlási kérelme
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Községi
Önkormányzat
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Csengele Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
6765 Csengele, Petőfi utca 13.
/2020.

Tárgy: 2020. évi költségvetés előterjesztése

Önkormányzat Képviselő-testülete
Csengele
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének 2020. évi bevételi fő összegét
(tizedesjegyre kerekítve) 21,4 ezer milliárd forintban, kiadási fő összegét 21,8 ezer milliárd
forintban, hiányát 0,367 ezer milliárd forintban állapítja meg.
E törvényben vannak megállapítva az önkormányzatok költségvetésből származó támogatásai,
kiegészítő támogatások, helyi önkormányzatok által ellátandó egyes jellemzően projekt jellegű
feladatokhoz kapcsolódó támogatásainak igénybevételi keretszabályai, összegei, átengedett
bevételek (pl.: gépjárműadó bevétel, iparűzési adó bevétel)
A törvényben foglaltak figyelembevételével készítettük el Csengele Község összesített
költségvetését költségvetési szervenként.
Az állami támogatás normatíváinak megállapításánál beszámításra került a település iparűzési
adóerőképessége, mivel községünk jelentős mértékű iparűzési adóbevétellel rendelkezik.
Csengele Község 2020. évi egy főre jutó iparűzési adóerőképessége 36.935 Ft/fő
2019. évben összesen 25.310 e Ft, míg ehhez képest 2020-ban 20.665 e Ft iparűzési adóbevételt
számítottak be, tehát ennyivel csökkentették a feladatok ellátására kapott állami támogatást. Így
az önkormányzat működésére megállapított 104.413 e Ft-ból 83.748 e Ft támogatást kaptunk.
Most részletesen ismertetném a bevételi jogcímeket, majd a működési kiadásokat.
Bevételek
Állami támogatás
2019. évi állami forrásokból származó bevétel 143.498 e Ft volt, 2020. évi állami támogatás
összesen 157.990 e Ft.
I.1.a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
42.685.600 Ft
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám és a személyi, dologi kiadások
elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.
fajlagos összeg 5.450 eFt/fő, Közös Hivatal elismert létszáma 9,32 fő
a támogatásból Csengele községre eső része 24.566 e Ft,
Pusztaszer községre eső része 18.120 e Ft
I.1.b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
ebből zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás 2.351.160 Ft
beszámítás után
közvilágítás támogatása
47.680.000 Ft

0 Ft

1

beszámítás után
köztemető fenntartásának támogatása
beszámítás után
közutak fenntartásának támogatása
beszámítás után
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
beszámítás után

37.368.603 Ft
288.491 Ft
288.491 Ft
3.405.000 Ft
3.405.000 Ft
5.248.800 Ft
0 Ft

I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása
2.754.000 Ft
beszámítás után
0 Ft
II.1. Köznevelési feladatok támogatása
29.389.300 Ft
Óvodapedagógusok bértámogatása 4,6 fő
20.108.900 Ft
Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása 2 fő
4.800.000 Ft
Óvodaműködetési támogatás 46 fő
4.480.400 Ft
III.2.e. Tanyagondnoki szolgálat
17.000.000 Ft
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
8.562.500 Ft
finanszírozás szemp.elismert dolgozók bértámogatása
7.482.500 Ft
bölcsőde üzemeltetési támogatása
1.080.000 Ft
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
16.858.170 Ft
finanszírozás szemp.elismert dolgozók bértámogatása
11.066.000 Ft
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
4.770.274 Ft
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
1.021.896 Ft
IV.b. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
2.431.944 Ft
-Állami támogatás összesen

157.989.608 Ft

-Iparűzési adóbevétel

80.000.000 Ft

-Gépjármű adóbevétel

6.000.000 Ft

-Saját működési bevétel
bérleti és lízing bevételek
közvetített szolgáltatás
tulajdonosi bevételek
egyéb bevétel
kamatbevétel
kiszámlázott Áfa

2.528.251 Ft
501.000 Ft
293.000 Ft
1.212.000 Ft
15.000 Ft
16.000 Ft
425.000 Ft

-Visszatérítendő kamatmentes kölcsön visszafizetése
-Térítési díj bevételek (óvoda)

67.000 Ft
25.197.940 Ft

-Finanszírozás OEP (védőnői szolgálat, II. számú házi orvosi körzet)

17.504.000 Ft

-Támogatás Pusztaszer Községi Önkormányzat
Pusztaszer költségvetésének kiadási főösszege 27.064 e Ft
önk. hivatal működési tám. Pusztaszerre eső rész 18.120 e Ft
a különbözetet adja a Pusztaszeri Önkormányzat támogatásként

9.628.000 Ft

2016.XII.31-ei pénzmaradvány
Közös Hivatal
Óvoda

3.500.000 Ft
4.000.000 Ft
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Önkormányzat
-Pénzmaradvány összesen

150.000.000 Ft
157.500.000 Ft

Bevételi főösszeg:

482.133.000 Ft

Kiadások
A költségvetés kiadásai két csoportba bontatók működési és felhalmozási kiadásokra.
Elsődlegesen a költségvetési szervek működését kell biztosítani, csak ezután lehet
beruházásokra, fejlesztésekre fordítani. A működési kiadásokból működtetjük a megfelelő
intézményi hálózatot. Az önkormányzat által ellátott feladatok törvényben foglalt kötelező
feladatok és önként vállalt feladatok lehetnek.
 önként vállalt feladatok, azok a feladatok, melyeket a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény ide sorol: közutak fenntartása, hulladékgazdálkodás,
szociális feladatok, tanyagondnoki szolgálat, könyvtári, közművelődési feladatok.
Innen történik a Közös Hivatal, az Óvoda finanszírozása, valamint a nonprofit, civil
szervezetek támogatásai is.
 közös önkormányzati hivatali feladatokra, ide tartozik Csengele és Pusztaszer igazgatási
tevékenysége
 óvodai feladatokra, köznevelés, gyermekétkeztetés
Kiadásokon végig haladni kormányzati funkciók szerint költségvetési szervenként
Személyi juttatások tartalmazzák a Kttv., Kjt., Mtv. hatálya alá tartozók bérét
illetménykiegészítéseket, soros előrelépéseket, pótlékokat, munkáltatói döntéseket, cafetériát,
jutalmakat, közlekedési költségtérítéseket, megbízási díjakat.
Személyi kiadások

164.552 e Ft

Változás tavalyi évhez képest, hogy a minimálbér 149.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra, a garantált
bérminimum 195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra emelkedett, mely jelentős változást eredményezett a
személyi kiadások tekintetében.
A köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650 Ft maradt.
A cafetéria keretösszege költségvetési szerveknél változatlanul bruttó 200.000 Ft maradt.
A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 2019. július 1-től 17,5%.
Járulékok
26.759 e Ft
Dologi kiadások
108.692 e Ft
Dologi kiadások tervezése bázis alapon történt a 2019.12.31-ig teljesült pénzforgalmi adatok
figyelembe vételével. Ide tartoznak pl.: a közüzemi díjak (áram, gáz,víz), internet-, telefondíjak,
üzemanyag, karbantartás, élelmiszerköltség és kiadások Áfa tartalma stb.
Egyéb működési célú támogatások:
Kistelek Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
járóbeteg szakellátás
171.025*12 hó=

2.052 e Ft

Kistelek Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft.
központi ügyelethez hozzájárulás
243.063 Ft*12 hó=

2.501 e Ft

Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
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érdekeltségi hozzájárulás
58.813 Ft*12 hó=
szoc.étkeztetés,családsegítés,gyermekjólét támogatása

706 e Ft
5.015 e Ft

Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás

430 e Ft

Szent Imre Plébánia

240 e Ft

Dr.Torontáli Renáta
II. számú házi orvosi körzet ellátása tartós helyettesítésben
Csengele Község Tűzoltó és Faluőr Egyesülete

13.600 e Ft
300 e Ft

Csengele Községi Sport Egyesület

4.000 e Ft

Főnix 2004 Művészetoktatási Alapítvány

4.000 e Ft

Csengelei Polgárőr Csoport

400 e Ft

Csengeléért Egyesület

3.500 e Ft

Csengele Településfejlesztési Nonprofit Kft

4.000 e Ft

Bursa ösztöndíjak 13 fő

390 e Ft

EFOP ösztöndíjak 5 fő

300 e Ft

Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal

508 e Ft

Összesen támogatások

42.152 e Ft

fogorvos támogatása bérleti díj formájában 15.000 Ft*12 hó=180.000 Ft
házi orvos működési támogatása számla ellenében 15.000 Ft*12 hó=180.000 Ft
47.193 e Ft
Szociális kiadások

10.418 e Ft

Tartalmazza települési támogatásokat (rendkívüli, temetéssel, lakhatással összefüggő
támogatások), gyermekvállalási támogatásokat, tankönyvtámogatási hozzájárulásokat, idősek, nagycsaládosok csomagját.
Működési tartalék

35.000 e Ft

Felhalmozási tartalék

10.371 e Ft

Az Önkormányzat működési kiadásainak fő összege 331.611 e Ft, amelyet részletesen a 2.
melléklet tartalmaz.
Beruházások

19.268 e Ft

Közutak start mintaprogram lapvibrátor, szecskázógép,
lomb-szívó fúvó, motoros ágvágó beszerzése
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat eszköz beszerzés
MFP-FOB/2019 Óvoda kerítés részleges cseréje

1.029 e Ft
700 e Ft
2.869 e Ft

MFP-TFB/2019 pályázat Tanyagondnoki szolgálat
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gépjárműbeszerzés

14.149 e Ft

Kisértékű informatikai eszközök beszerzése Hivatal

191 e Ft

Óvoda játékok, polcrendszer, mosó-,szárítógép, udvari tároló

696 e Ft

Gép berendezés beszerzése Hivatal nyomtató

371 e Ft

Felújítások

11.408 e Ft

MFP-ÖTU/2019 pályázat Arany János utca részleges burkolat felújítása

3.817 e Ft

MFP-SZL/2019 pályázat Védőnői szolgálati lakás felújítása

7.592 e Ft

Kiadások fő összege

482.133 e Ft.
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Kérem a Tisztelt Képviselő testületet a jelen előterjesztést, és a rendelettervezetet vitassa meg.
Határozati javaslat
A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletet
megtárgyalta
1./ A képviselő testület utasítja a polgármestert, az intézmény vezetőket
a gazdálkodás során fokozott figyelemmel legyenek a költségvetésben
megfogalmazott feladatok optimális ellátására.
2./ Gazdálkodás során a pénzeszközök hatékony felhasználására
törekedjenek
3./ Polgármester, költségvetési intézmények vezetői figyelemmel
legyenek a pályázati kiírásokra a források növelése érdekében
4./ A költségvetésben biztonsági tartalék van megtervezve, amely az
évközi változások optimális megvalósulását lehetővé teszi.
Határidő: folyamatos és 2020. december 31.
Felelős: Dr. Tóth Tibor polgármester
Csépe András aljegyző
Tóth-Andorné Farkas Éva 1.2.3. pont

Csengele, 2020. február 13.

Dr. Tóth Tibor
polgármester
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CSENGELE KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLET
/2020./………….. / K. T. SZÁMÚ
RENDELETE
CSENGELE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. évi költségvetéséről
A Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás és a 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint
az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzatra, és az önkormányzat
által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a
támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. §
/1/
Csengele Község Önkormányzat a 2020-es költségvetési évre a költségvetés
címrendjét a következők szerint határozza meg:
Cím
száma
1

Neve
Községi Önkormányzat
Alcím
Neve
száma
1
Csengele Önkormányzat
2
Közös Önkormányzati Hivatal
3
Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini-Bölcsőde
3. §

/1/
Csengele Község Képviselőtestülete az Önkormányzat
költségvetésének
bevételi nettó főösszegét 482 133 e Ft összegben
kiadási nettó főösszegét 482 133 e Ft összegben állapítja meg.

2020

évi

/2/

A bruttó bevételi főösszeg 607 089 eFt. Az Önkormányzat és költségvetési
szervei címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok
szerinti részletezését e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

/3/

A bruttó kiadási főösszeg 607 089 eFt. Az Önkormányzat és költségvetési
szervei címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok
szerinti részletezését, valamint a létszámot e rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.

1

/4/

Csengele Községi Önkormányzat 2019-2020. évi összevont mérlegét e
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

/5/

A működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatok
finanszírozási művelek 2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató
mérleg - tájékoztató jelleggel – a 7/a.,7/b., számú melléklet tartalmazza.
4. §

/1/

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
intézményi működési bevétele 27 726 e Ft az 1. számú melléklet
1 cím, 1 alcím, 1 előirányzat-csoport, 1 kiemelt előirányzat
1 cím, 3 alcím, 1 előirányzat-csoport, 1 kiemelt előirányzat szám szerint.

/2/

A helyi adó (iparűzési adó) 80 000 e Ft az 1. számú melléklet 1 cím, 1
alcím, 1 előirányzat-csoport szám, 2 kiemelt előirányzat szám szerint.
Átengedett központi adó (gépjárműadó) 6 000 e Ft az 1. számú melléklet 1
cím, 1 alcím, 1 előirányzat-csoport szám, 3 kiemelt előirányzat szám szerint.
Költségvetési támogatások 157 990 e Ft az 1. számú melléklet 1 cím, 1
alcím, 1 előirányzat-csoport szám, 4 kiemelt előirányzat szám szerint,
melyet részletesen az 1/a. számú melléklet tartalmaz.

/3/

Az

Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
működési célra átvett pénzeszköze: 50.639 e Ft az 1. számú melléklet
1 cím, 1 alcím, 1 előirányzat-csoport, 5 kiemelt előirányzat 41 011e Ft
1 cím, 2 alcím, 1 előirányzat-csoport, 5 kiemelt előirányzat 9 628 e Ft.

/4/

Működési célú pénzmaradvány: 157 500 e Ft az 1. számú melléklet
1 cím , 1 alcím, 1 előirányzat-csoport szám, 6 kiemelt előirányzat szám
150 000 e Ft,
1 cím, 2 alcím, 1 előirányzat-csoport szám 6 kiemelt előirányzat 3 500 e Ft,
1 cím, 3 alcím, 1 előirányzat-csoport szám 6 kiemelt előirányzat 4 000 e Ft.

/5/

Intézményfinanszírozás:124 956 e Ft
1 cím, 2 alcím 3 előirányzat-csoport szám Közös Önkormányzati Hivatal
esetén 64 806 e Ft,
1 cím, 3 alcím 3 előirányzat-csoport szám Csengelei Szivárvány Óvoda és
Mini-Bölcsőde esetén 60 150 e Ft.
5. §

/1/

A 3 § /3/ bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az
1 cím,1 alcím szerinti Csengele Községi Önkormányzat feladatonkénti,
kiemelt előirányzatait,
1. cím, 2 alcím Közös Önkormányzati Hivatal feladatonkénti, kiemelt
előirányzatait,
1 cím 3 alcím Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini-Bölcsőde,
feladatonkénti, kiemelt előirányzatait a 2/a számú melléklet tartalmazza.
A Csengelei Közös Hivatal kiemelt előirányzatonkénti megosztása
( Csengele-Pusztaszer) a 2/b számú melléklet szerint alakul.
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/2/

A 3. § /3 bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az 1 cím,
1 alcím, 1 előirányzat-csoport szám, 4 kiemelt előirányzat szám
működési célú pénzeszköz átadás egyéb szervezeteknek 88 837 e Ft.
(2/c. számú melléklet)
1 cím 1 alcím, 1 előirányzat csoport-szám 5 kiemelt előirányzat
szociális és gyermekvédelmi kiadások 10 418 e Ft. ( 2/d. számú melléklet)

/3/

A 3 §/3/ bekezdésében megállapított kiadási fő összegen belül 1 cím, 1
alcím, 2 előirányzat-csoport szám, 1 kiemelt előirányzat: beruházások:
18 747 e Ft, 1 cím, 1 alcím, 2 előirányzat-csoport szám 2 kiemelt
előirányzat felújítások: 10 371 e Ft.
6. §

/1/

Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei: 124 956 e Ft, 1. számú
melléklet: 1 cím, 1 alcím, 2 előirányzat-csoport szám, 1, 2 kiemelt
előirányzat szerint.
7. §

/1/

Intézményfinanszírozás:124 956 eFt
1 cím, 2 alcím 3 előirányzat-csoport szám Közös Önkormányzati Hivatal
esetén 64 806 e Ft,
1 cím, 3 alcím 3 előirányzat-csoport szám Csengelei Szivárvány Óvoda és
Mini-Bölcsőde esetén 60 150 e Ft.

/2/

Csengele Községi Önkormányzat és intézményeinek
kapcsolatát az 5. számú melléklet részletezi.
20,75 %
57,62 %
21,63 %

finanszírozási

saját bevétel, pénzmaradvány, átvett pénzeszköz
állami támogatás
önkormányzati támogatás
8. §

/1/

Csengele Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási
ütemterve a 6. számú melléklet szerint alakul.

/2/

Csengele Község Önkormányzata 2020. évben közvetett támogatást nem
állapított meg.
9. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai

/1/

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

/2/

Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
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/3/

Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Kormányos Sándor polgármestert, hogy a Csengele Községi Önkormányzat,
Dr. Tóth Tibor jegyzőt, hogy a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal és
Tóth Andorné-Farkas Éva intézményvezetőt, hogy a Csengelei Szivárvány
Óvoda és Mini-Bölcsőde 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási
előirányzatainak -a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározott
esetekben- saját hatáskörben történő módosítását, a kiadási előirányzatok
egymás közötti átcsoportosítását engedélyezze.

/4/

A Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettsége, hogy az önkormányzatot
megillető állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás folyósításához
szükséges információt a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei
Igazgatóságához folyamatosan biztosítsa.

/5/

A Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini-Bölcsőde önköltségszámítása és
könyvviteli kapcsolatai:
A 2019. évi költségvetés tervezésénél a konyhával kapcsolatos költségek a
2018. évi tényleges adagszámok arányában kerülnek felosztásra.
A könyvelés során az összes konyhával kapcsolatos költséget a 0621-es
Konyha általános költségeire kell könyvelni, és minden negyedév végén az
élelmezésvezető által kiállított bizonylat alapján (tényleges adagok)
kerülnek szétosztásra a megfelelő kormányzati funkciókon.
A tényleges adagok aránya 2020-ban:
Az élelmezésvezető bérének és hozzá kapcsolódó járulékoknak, valamint a
dologi kiadások a következő arányban kerülnek felosztásra a kormányzati
funkciók között:
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben -096015 cofog: 48 %
Gyermekétkeztetés bölcsőde, mini bölcsőde intézményben
104035 cofog: 2 %
Felnőtt étkezés -096025 cofog:
46 %
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés -104037 cofog:
4%
Az élelmezésvezető és a 2 fő szakács bére és hozzá kapcsolódó járulékok a
következő arányban kerülnek felosztásra a kormányzati funkciók között.
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben -096015 cofog: 89 %
Gyermekétkeztetés bölcsőde, mini bölcsőde intézményben
104035 cofog: 3 %
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés -104037 cofog:
8%
10. §

/1/

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi
költségvetésben az önkormányzatot, illetve a hivatalát megillető,
jóváhagyott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítéséhez
szükséges intézkedések megtételére.

/2/

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szervek saját
működési bevételeik beszedésére saját hatáskörben jogosultak, illetve
kötelesek.
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/3/

Az intézmények pályázati tevékenysége az alapító okiratban megjelölt
alapfeladat-ellátás minőségének javítására irányulhat.

/4/

Az önkormányzatnál benyújtásra kerülő pályázatokhoz, a költségvetésben
meghatározott tartalékok rendelkezésre állnak, felhasználásához a
képviselő- testület döntése szükséges. A rendkívüli kiadásokra elkülönített
előirányzat szükség szerinti felhasználásáról, az élet-és balesetveszély
elhárítása érdekében a polgármester dönt.
11. §

/1/

A Képviselőtestület által jóváhagyott költségvetési létszámkeretek között
átcsoportosítást a Képviselőtestület engedélyezheti.

/2/

Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve az Önkormányzat
költségvetési rendeletében foglaltak szerint módosíthatja egyes kiemelt,
ezen belül részelőirányzatait.

/3/

A költségvetési szervek saját előirányzat - módosítási hatáskörükben - a
bevételi és kiadási előirányzatok főösszegét, a kiemelt előirányzatokat
felemelhetik
a.)
a tervezett előirányzatot meghaladó többlet bevételből,
b.)
meghatározott célra kapott pénzeszközökből.

/4/

Az intézmények többletbevételeiket alaptevékenységük ellátására kötelesek
fordítani. A többletbevétel az önkormányzati támogatást csökkenti.

/5/

Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási
díjak az alkalmazottak térítése, kártérítés, felhalmozási és tőke jellegű
bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó
többletbevételéből, kivéve ha a bevétel személyi juttatásból teljesítendő
kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve
személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

/6/

Az intézmények előirányzat maradványukból csak az előző évben vállalt
kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

/7/

Az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat-változtatásról a polgármester a képviselő-testületet
harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint
időközönként, de legkésőbb december 31-ei hatállyal módosítja ennek
megfelelően költségvetési rendeletét.
12. §

/1/

Amennyiben a 2020. év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, illetve
valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az
önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a
Képviselőtestületet tájékoztatja. A Képviselőtestület negyedévenként, de
legkésőbb a zárszámadást megelőzően dönt a költségvetési rendelet ennek
megfelelő módosításáról.
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/2/

Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál,
annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
13. §

/1/

Önkormányzati támogatásban –céljelleggel- az éves költségvetésben
meghatározott szervezetek, közhasznú társaságok, közalapítványok,
alapítványok, társadalmi szervezetek, az önkormányzat kötelező és önként
vállalt feladatellátáshoz kötődő non-profit szervezetek részesülhetnek.
A támogatott szervezetek a részükre juttatott összegek felhasználásáról
kötelesek elszámolni. Az elszámolás szabályait megállapodásban kell
rögzíteni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási
kötelezettségének nem tesz eleget, részére további támogatás nem nyújtható.
14. §

/1/

A Képviselőtestület a 2020. évi felújítási pénzeszközökkel való önálló
gazdálkodásra intézményt nem jogosít fel.

/2/

Az intézmények elhasználódott, feleslegessé
kapcsolatos eljárást külön rendelet szabályozza.

/3/

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek december 31-ei
fordulónappal készített, könyvviteli mérlegekben kimutatott eszközöket és
forrásokat –ide értve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat iskétévente kell leltározni, amennyiben a tulajdon védelme megfelelően
biztosított és ellenőrzött. Az eszközökről és forrásokról folyamatosan,
részletező nyilvántartást kell vezetni mennyiségben és értékben. A leltározás
végrehajtását leltárral kell alátámasztani.

/4/

A fordított adózás alá eső ügyletekre vonatkozó szerződések megkötésekor
a szerződő feleknek közösen és egybehangzóan nyilatkozniuk kell arról,
hogy esetükben a fordított adózás alá eső jogügylet valamennyi törvényi
alkalmazási feltétele fennáll és az adott ügylet vonatkozásában a fordított
adózás alá eső általános forgalmi adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti
meg.

vált

vagyontárgyaival

15. §
/1/

Az Önkormányzat a 4/2013.(I.13.) Korm. rendeletben előírt költségvetési
információs adatszolgáltatási kötelezettségének érdekében a 2020. évi
költségvetésről, valamint a 2019. évi zárszámadásáról számára előírt módon
hozza meg rendeletét.
16. §

/1/

A közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó 2011.évi CXCIX törvény 132.§.
szerinti illetményalap 2020. évben változatlanul 38 650 Ft.
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/2/

Közalkalmazotti illetmény pótlék számításának alapja a 2019 évi LXXI.
törvény értelmében 2020. évben 20 000 Ft.
17. §

/1/

Cafetéria juttatás az Önkormányzatnál bruttó 200 000 Ft/év, a Közös
Önkormányzati Hivatal esetében bruttó 200 000 Ft/év.
18. §

/1/

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az Áht-ben
meghatározott, kötelezően közzéteendő adataikról az ott meghatározott
időben szolgáltatnak információt. A közérdekű adatoknak az önkormányzat
internetes honlapján történő közzétételéről a jegyző gondoskodik.
19. §

/1/

Csengele Községi Önkormányzat 2020 évben is a K&H Bank Zrt.
Kiskunmajsai Kirendeltségénél vezeti költségvetési elszámolási számláját,
és az ahhoz kapcsolódó alszámláit.

/2/

Csengele Községi Önkormányzat az EU-s forrásból származó bevételeit és
kiadásait a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlákon
köteles vezetni.

/3/

Az Önkormányzat és intézményei külföldi támogatás, segély fogadására
deviza számlát vezethet.

/4/

Az Önkormányzat biztosítja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
részére 2020. évben –időarányosan- működésükhöz szükséges
pénzeszközöket -jóváhagyott költségvetésük- erejéig. A támogatás összege a
nettó finanszírozás figyelembevételével kerül átutalásra. Az Önkormányzat
költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák mellett bonyolítja.

/5/

Csengele Községi Önkormányzat és intézményeinek dolgozói munkabérük
az általuk megnyitott folyószámlán vehetik fel. A szociális juttatásokban
részesülők postai úton, készpénzben vagy az általuk megnyitott
folyószámlán vehetik fel ellátásaikat.
20.§

/1/

A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi
házipénztár keretösszegét, és állandó ellátmányát az alábbiak szerint
határozza meg:
Csengele Község Önkormányzat: 500 000 Ft,
Közös Önkormányzati Hivatal: 500 000 Ft,
Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini-Bölcsőde: 50 000 Ft.
Az államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a Képviselő-testület a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők
szerint állapítja meg az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési
szerveknél:
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a. lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak
kifizetése,
b. személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések
c. igazgatás-szolgáltatási díjak,
d. a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy
tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
e. illetményelőleg kifizetése egyedi engedély alapján,
f. térítési díj túlfizetések visszafizetése,
g. dologi kiadások közül a 100.000,-Ft értékhatárt el nem érő
kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás
igénybevétel, óvoda esetében 150.000 Ft, az önkormányzati rendezvényekhez
kapcsolódó eseti kulturális-rendezvény szolgáltatás vonatkozásában ezen
értékhatár 500.000,- Ft,
h. vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
i. egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel,
üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei engedély
alapján.
23. §
Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
/1/

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső
kontrollrendszer keretében, illetőleg megbízott belső ellenőr által valósul
meg. Működtetéséért, továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a
jegyző, intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
25.§

Záró rendelkezés
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 01-től kell
alkalmazni.
Dr. Tóth Tibor
polgármester

Csépe András
aljegyző

Kihirdetve …………………………………
Csengele, …………………………………
Csépe András
aljegyző
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7/a. számú melléklet

Csengele Községi Önkormányzat többéves költségvetésének
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7/b. számú melléklet

Csengele Községi Önkormányzat többéves költségvetésének
mérlege Kiadások (2020-2021-2022)

1.sz.melléklet

Címszám Alcímszám Előirány-

Kiemelt

Előirány-

B E V É T E LE K

zat cso-

előirány-

zat cso-

Kiemelt előirányzati neve

port szám

zat szám

port név

1

Címnév

Alcímnév

..../2020/............../K.T.számú rendelethez
Bevételek címrend szerint

Előirányzat
2020. év
Ezer Ft-ban

Községi Önkormányzat
Csengele Községi Önkormányzat

1
1
1

2
3
4

5

6
2

Működési célú bevételek
Intézményi működési bevétel
Bérleti díjak
Közvetített szolgáltatások
Tulajdonosi bevételek
Egyéb bevétel
Kamatbevétel
Kiszámlázott áfa
Visszatérítendő kamatmentes kölcsön visszafizetése
Helyi adó
Iparűzési adó
Átengedett központi adó
Gépjárműadó
Költségvetési támogatások
Helyi önkorm.működésének általános támogatása
Köznevelési feladatok támogatása
Tanyagondnoki szolgálat támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
Működési célra átvett pénzeszköz
Közfoglalkoztatási programokra átvett Magyar Államkincstártól
Finanszírozás Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól
Leigényelt támogatás mezőőri szolgálat működtetésére
Működési célú pénzmaradvány
Működési célú bevételek összesen:
Felhalmozási célú bevételek
Közfoglalkoztatási programokra átvett Magyar Államkincstártól

2 528
2 528
500
293
1 212
15
16
425
67
80 000
80 000
6 000
6 000
157 990
83 748
29 389
17 000
16 858
8 563
2 432
41 011
22 822
17 504
685
150 000
437 529
1 029

1
Tanyás térség megőrzése pályázat támogatása
Felhalmozási célú bevételek összesen:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2

1 249
2 278
439 807

Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal
1
1
5

3

Működési célú bevételek
Intézményi működési bevétel
Működési célra átvett pénzeszköz
Támogatás a Pusztaszeri Községi Önkormányzattól
Működési célú pénzmaradvány
Intézményfinanszírozás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3

0
9 628
9 628
3 500
64 806
77 934

Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini-Bölcsőde
1
1
6
3

Működési célú bevételek
Intézményi működési bevétel
Működési célú pénzmaradvány
Intézményfinanszírozás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1
1

25 198
4 000
60 150
89 348

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési célú bevételek
Intézményi működési bevételek
1

27 726

1.sz.melléklet
Címszám Alcímszám Előirány-

Kiemelt

Címnév

Alcímnév

..../2020/............../K.T.számú rendelethez
Bevételek címrend szerint

Előirány-

B E V É T E LE K

zat cso-

előirány-

zat cso-

Kiemelt előirányzati neve

port szám

zat szám

port név

Helyi adók

3

Átengedett központi adók

4

Költségvetési támogatások

5

Működési célra átvett pénzeszközök

2

2020. év
Ezer Ft-ban

2

6

Előirányzat

Működési célú pénzmaradvány
Működési célú bevételek összesen:
Felhalmozási célú bevételek
Közfoglalkoztatási programokra átvett Magyar Államkincstártól

80 000
6 000
157 990
50 639
157 500
479 855
1 029

1
Tanyás térség megőrzése pályázat támogatása
Felhalmozási célú bevételek összesen:
3

Finanszírozási műveletek
Intézményfinanszírozás
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N:
Intézmény finanszírozás

1 249
2 278

124 956
607 089
-124 956

BEVÉTELEK NETTÓ ÖSSZEGE:

482 133

2

1.a. sz.melléklet ..../2020/......../K.T.számú rendelethez
"Csengele Községi Önkormányzatot 2020. évben megillető
költségvetési támogatások"

Ssz.

Megnevezés
Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása
I.
I.1.a.
Önkormányzati Hivatal működési tám.
I.1.ba.
Zöldterület gazd.kapcs.feladatok
I.1.bb.
Közvilágítás fenntart. tám.
I.1.bc
Köztemető fenntartás
I.1.bd.
Közutak fenntartása
I.1.c.
Egyéb ökormányzati feladatok tám
I.1.d.
Lakott külterülettel kapcs.fela.tám.
I.1.e.
Üdülőhelyi feladatok tám.
Nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz
I.2.
2018. évről áthúzódó kompenzáció
I.5.
Polgármesteri illetmény támogatása
I.6.
II.
Önkormányzat köznevelés támogatása
II.1.(1)
Óvoda pedagógusok bértám
II.1.(2)
Óvodai pedagógust segítők bértám.
II.2.(1)
Óvoda működési támogatása
Kieg.tám.óvodapedagógusok
minősítéséből
II.4.a(1) adódó többletkiadásokhoz
Helyi önkormányzatok szoc. és
gyermekjóléti feldatainak tám.
III.
III.1.
Szoc.feladatok egyéb tám.
III.2.e
Tanyagondnoki szolgáltatás
III.3.
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
III.3.a.(2) Finanszírozott dolgozók bértám.
III.3.b.
Bölcsődei üzemeltetési támogatás
III.5.
Gyermekétkeztetési feladatok tám
III.5.aa. Finanszírozott dolgozók bértám.
III.5.ab. Gyermekétk.üzemeltetési tám.-a
III.5.b.
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám.
IV.
Kulturális feladatok támogatása
IV.b.
Könyvtári, közműv.feladatok tám
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

Mutató

Normatíva

9,32 fő
ha
123 km
m2
9,13 km
fő
1080 fő külter

4 580 000
22 300

4,6 fő
2 fő
46 fő

4 371 500
2 400 000
97 400

Összeg Ft-ban
83 747 694
42 685 600
37 368 603
288 491
3 405 000

2 700
2 550

29 389 300
20 108 900
4 800 000
4 480 400

396 700
42 420 670
48 hó

4 250 000

2,5 fő

2 993 000

5,03 fő

2 200 000

2988 adag
1944 fő

342
1 251

17 000 000
8 562 500
7 482 500
1 080 000
16 858 170
11 066 000
4 770 274
1 021 896
2 431 944
2 431 944
157 989 608

2. számú melléklet az ..../2020/.........../K.T.számú rendelethez
Kiadások címrend szerint
Cím

Alcímszám Előirány-

Kiemelt

Címnév

Alcímnév Előirány-

zat cso-

előirány-

zat cso-

port szám

zat szám

port név

1

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzati neve

Előirányzat
2020. év
Ezer Ft-ban

Községi Önkormányzat
Csengele Községi Önkormányzat

1
1
1
2
3
4
5

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadót terh. jár.
Dologi kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb szerv.
Ellátottak pénzbeni juttatása(Bursa)
Működési célú kiadásokok össz.:

1
2

Felhalmozási célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Felhalmozási célú kiadások összesen:

2

3

68 793
10 235
54 722
88 837
10 418
233 005

18 747
11 408
30 155

Tartalékok
1
2
3

Általános tartalék
Működési céltartalék
Beruházási tartalék
Tartalékok összesen:
Önállóan működő intézmények finanszírozása
00. havi nettó finanszírozási előleg felhasználása

4
Kiadások összesen:

35 000
10 371
45 371
124 956
6 320
439 807

Létszám:
Polgármester 1 fő
Teljes munkaidős közalkalkalmazott 6 fő
Teljes munkaidős MT 5 fő, ebből 2 fő 7 hó
Részmunkaidős MT.szerint fogl. 1 fő 4 órás
Közfoglalkoztatott 19 fő
Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal

2
1

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terh.járulékok
Dologi kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb szerv.
Beruházások
Müködési célú kiadások összesen

1
2
3
4

Kiadások összesen:

54 270
9 584
13 051
508
521
77 934
77 934

létszám: 11 fő köztisztviselő, 7 hó 1 fő köztisztviselő
1 fő ügykezelő
1 fő Mtv.
2

Nevelési feladatok
Csengelei Szivárvány Óvoda és Mini-Bölcsőde

1
1

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Működési célú kiadások összesen

1
2
3
Kiadások összesen:

41 489
6 940
40 919
89 348
89 348

létszám: 13 fő közalkalmazott
KIADÁDOK MINDÖSSZESEN
Működési célú kiadások
1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terh. járulékok

3

Dologi kiadások
1

164 552
26 759
108 692

2. számú melléklet az ..../2020/.........../K.T.számú rendelethez
Kiadások címrend szerint
4

Működési célú pénzeszk. átadása, egyéb szervezeteknek

89 345

5

Ellátottak pénzbeni juttatása

10 418

Működési célú kiadások összesen
2

Felhalmozási célú kiadások
Beruházások
1

Felújítások
Felhalmozási célú kiadások összesen
Tartalékok

1
2
3

Általános tartalék
Működési céltartalék
Beruházási tartalék
Tartalékok összesen

3

4

399 766

Önállóan működő intézmények finanszírozása
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Önállóan működő intézmények finanszírozása
KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE
létszám:

59 fő

2

19 268
11 408
30 676

35 000
10 371
45 371
124 956
6 320
607 089
-124 956
482 133

2/a számú melléklet az ...../2020/.............../K.T./ számú rendelethez
Kiadások kormányzati funkciók és költségvetési szervek szerinti bontásban

Cofog
011130
013320
018010
018030
032020
041233
041237
045160
047120
047410
051020
064010
066010
062020
066020
072111
074031
081041
082042
082091
082092
084031
104051
107055
107060
107080
Összesen
011130
016010
Összesen
091110
091120
091140
104031
096015
096025
104035
104037
Összesen
Mindösszesen

Megnevezés
Csengele Községi Önkormányzat
Önk. és önk.hiv.jogalkotó ált.ig.tev.
Köztemető fenntartás és működtetés
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése és fenntartása
Piac üzemeltetése
Ár és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek támogatása
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Házi orvosi ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Versenysport,utánpótlás nevelési tevéenység és támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Közművelődés-,közösségi és társadalmi részvétel
Közművelődés-,hagyományos közösségi kult. értékgondozás
Civil szervezetek működési támogatása
Gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni ellátások
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység
Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal
Önk. és önk.hiv.jogalkotó ált.ig.tev.
Ogy.,önk. és eu. parlamenti választáshoz kapcs. tev.
Csengelei Szivárvány Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde
Óvodai nevelés szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Bölcsőde nevelés, ellátás
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekétkeztetés bölcsőde, mini bölcsőde
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Személyi
17 000

Járulék

Dologi

2 852

5 192
13 582

454
1 188

355

56

1 080

189

9 499

1 722

4 535

669

Ellátottak

Támogatás

10 362
48

1 075

11 085

2 010

128
68 793

20
10 235

53 899
371
54 270

9 525
59
9 584

13 051
13 051

20 493
1 080
819
6 503
5 326
1 065
284
426
35 996
159 059

3 983
211
160
1 236
1 038
208
56
83
6 975
26 794

565
20
2 800
960
19 178
13 622
533
621
38 299
106 074

Felújítás

Kiadás össz.

9 469
240
46 307
6 151
300

53
4 720
4 015
283
800
864
3 501
174
715
11 995
691
1 027
905
152
140
6 619

6 337

Beruházás

6 320

1 029

17 018

11 408

45 371
13 780
4 000
7 500
300
400

700

1 168
5 409
2 181
70
54 724

9 250

390

10 418

134 208

18 747

508

521

0

508

521

0

0
10 418

0
134 716

19 268

11 408

11 408

6 320

39 683
288
52 627
6 151
300
5 699
20 519
4 015
694
800
864
3 501
1 443
29 141
68 587
14 471
6 231
4 905
152
7 640
15 031
400
1 168
18 504
11 821
218
314 853
0
77 504
430
77 934
0
25 041
1 311
3 779
8 699
25 542
14 895
873
1 130
81 270
467 737

2/b. számú melléklet az ..../2020/............/K.T.számú rendelethez
Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési kiadásai

Sorsz

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat
Ezer Ft-ban

Főösszeg

1.
1.1

I Működési költségvetés kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.
1.2. Hozzájár. Adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
-Szociális rászorultság jellegű ellátás
-Működési célú támogatásértékű kiadás
-Kamatkiadás
-Pénzforgalom nélküli kiadás
2.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
2.1. Intézményi beruházási kiadások
2.2. Felújítások
2.3. EU-s forrásból fin. Támogatással
megvalósuló kiadás
2.4. EU-s forrásból fin. Támogatással
megvalósuló programok
projektek Önk.hozzájárulásának kiadásai
2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások
-Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
3.
III. Tartalékok
3.1. Általános tartalék
4.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
5.
IV. Finanszirozási célú pénzügyi
műveletek kiadásai
5.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
5.1.1. Egyéb kiadás
5.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
5.2.1. Egyéb kiadás
6.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5 )

Csengele

77 413
54 270

50 349
35 669

27 064
18 601

9 584
13 051
0
508

6 368
8 058

3 216
4 993

254

254

521
521

521
521

77 934

50 870

27 064

77 934

50 870

27 064

KÖLTSÉGVETÉSI
Költségvetési
BEVÉTELEK
bevételek ésÉS
kiadások
KIADÁSOK
egyenlege
EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet

Pusztaszer

0

2/c. számú melléklet az ..../2020/.........../K.T.számú rendelethez
Kimutatás a 2020. évben cél jelleggel nyújtott támogatások

Ssz. Támogatott szervezet neve

Szent Imre Plébánia
1.
2.
3.

4.

Támogatás célja

Adatok E Ft-ban
Támogatás
összege

köztemetőfenntartás és
működtetés

működési támogatás
Délalföldi-Hulladékgazdálkodási Társulás
Csengelei Önkéntes Tűzoltó és Faluőr Egyesület gépjármű üzemeltetés,
biztosítás, működtetés ktgeihez
II. számú házi orvosi körzet
ellátása tartós
Dr. Torontáli Renáta
helyettesítésben
működési támogatás

240
430

300

13 600
180

5.

Kistelek Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft.

központi ügyelet

6.

Kistelek Környéki Települések Tc. Társulása

érdekeltségi hozzájárulás

706

7.

Kistelek Térségi Eü. Központ Nonprofit Kft.

2 052

8.

Kistelek Környéki Települések Tc. Társulása

járóbeteg szakellátás
támogatás családsegítés,
gyermekjóléti feladatok,
szoc.étkeztetés ellátáshoz

9.

Csengele Község Sport Egyesület
FŐNIX 2004 Művészetoktatási Alapítvány

10.
11.

Csengeléért Egyesület

működési ktg. fedezésére
működési ktg-hez
hozzájárulás
Falunapok
megrendezéséhez

Csengelei Polgárőr Csoport
12.
13.

Csengelei Településfejlesztési Nonprofit Kft.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kristof Martin, Tisóczki Zsuzsanna,Suciu15. Novák Csaba
Összesen
14.

2 501

5 015
4 000
4 000
3 500

működési ktg-hez

400

működési ktg-hez

4 000

Bursa Hungarica ösztöndíj
EFOP-3.9.2-16 Humán
kapacitások ösztöndíj

420
300
41 644

2/d. számú melléklet az ..../2020/........./K.T.számú rendelethez
Kimutatás a 2020. évben nyújtott szociális ás gyermekvédelmi kiadásokról

Sorszám

Megnevezés

1.

Települési támogatás temetési célra

2.

Felnőttek, időskorúak karácsonyi csomagja

3.

Nagycsaládosok csomagja

250

4.

Gyermekek pénzbeni tám. (gyermekvállalási támogatás)

700

5.

Tankönyvtámogatás

300

6.

Települési támogatás rendkívüli esetekben

400

8.
Települési támogatás lakhatással összefüggő
ÖSSZESEN

2020. évi
előirányzat (E Ft)
500
3 100

4 000
9 250

3. számú melléklet az ..../2020/................./K.T.számú rendelethez
Csengele Községi Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege ( Ezer Ft/ban)

BEVÉTELEK

2019. évi
előirányzat

2020. évi
előirányzat

1. Működési célú bevételek
Intézményi működési bevétel

KIADÁSOK

2019. évi
előirányzat

1. Működési célú kiadások
25 818

27 726 Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok

Átengedett központi adók

6 000

Helyi adók (iparűzési adó)

80 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

143 498

Működési célra átvett pénzeszközök

37 795

Működési célú pénzmaradvány

67 000

Működési célú támogatási bevételek önk-tól
Önállóan működő és gazdálkodó
intézm.finanszírozása
Működési célú bevételek összesen
Önállóan működő intézmények finanszírozása
Működési célú bevételek nettó összege
2. Felhalmozási célú bevételek
Közfoglalkoztatási programra átvett MÁK-tól
Bölcsőde, mini bölcsőde pályázat támogatása
Tanyás térség megőrzését szolgáló pályázat tám.
Külterületi, helyi közutak fejlesztése pályázat tám.
Felhalmozási célú bevételek összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

2020. évi
előirányzat

6 336
128 358
494 805
-128 358
366 447
3 307
11 687
1 249
108 732
12 936

379 383

6 000 Dologi kiadások
80 000 Működési célú támogatásértékű kiadás
157 990 Ellátottak pénzbeli juttatása
41 011 Beruházások
157 500 Felújítások

152 888

164 552

27 910

26 759

107 922

108 692

40 551

89 345

7 340

10 418

37 713

19 268

117 098

11 408

9 628 0. havi nettó finanszrozás felhasználása
123 714 Önállóan működő és gazdálkodó
intézm.finanszírozása
603 569 Működési célú kiadások összesen
-123 714 Önállóan működő intézmények finanszírozása
479 855 Működési célú kiadások nettó összege
2. Felhalmozási célú kiadások
1 029

6 320
128 358

123 714

619 780
-128 358
491 422

560 476
-123 714
436 762

0

0

34 000
98 437
132 437
623 859

35 000
10 371
45 371
482 133

1 249
2 278 Felhalmozási célú kiadások összesen
3. Tartalékok
Működési célú tartalék, működési céltartalék
Beruházái tartalék
Tartalékok összesen
482 133 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

3. számú melléklet az ..../2020/................./K.T.számú rendelethez
Csengele Községi Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege ( Ezer Ft/ban)

BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE:0

3. számú melléklet az ..../2020/................./K.T.számú rendelethez
Csengele Községi Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege ( Ezer Ft/ban)

4. számú melléklet az ...../2020./.........../K.T. számú rendelethez
Beruházások, felújítások

Megnevezés
Önkormányzat összesen: Beruházások
-Közfoglalkoztatási program lapvibrátor,szecskázógép,lombszívó,-fúvó,motoros ágvágó beszerzése
-Helyi identitás é skohézió erősítése pályázat eszköz beszerzés
-MFP-FOB/2019 pályázat Óvoda kerítés részleges cseréje
-MFP-TFB/2019 pályázat Tanyagondnoki szolgálat gépjárműbeszerzés
-Kisértékű informatikai eszköz beszerzés
-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda játékok,polcrendszer,mosó-,szárítógép
-Gép, berendezés beszerzés Hivatal nyomtató
Önkormányzat: Felújítások
-MFP-ÖTU/2019 pályázat Arany János utca részleges burkolat felújítása
-MFP-SZL/2019 pályázat Védőnői szolgálati lakás felújítása

2020. évi előirányzat

1 029
700
2 869
14 149
191
696
371
20 005
3 817
7 592
11 409

5. számú melléklet az ..../2020/.........../K.T. számú rendelethez
Finanszízozási kapcsolatok Csengelei Közös Hivatal, Szivárvány Óvoda

Intézmény neve

Saját bevétel

Csengelei Közös
Önkormányzati Hivatal

Pénzmaradvány

Állami támogatás Pusztaszertől
Önkormányzati
átvett pénzeszköz Saját Forrás

3 500

42 686

Csengelei Szivárvány Óvoda
és Mini-Bölcsöde

25 198

4 000

54 810

Összesen

25 198

7 500

97 496

9 628

9 628

2019. évi költségvetés

22 120

77 934

5 340

89 348

27 460

167 282

6. számú mellléklet az ...../2020./.............../K.T. számú rendelethez
Csengele Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Jogcím
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő jár.
Dologi kiadások
Pénzeszk.átad.egyéb tám.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Beruh. Felhalm.-i célú kiad.

Jan.
12 739
2 325
5 500
3 382
610
12 571

Febr.
Márc.
12 739 12 741
2 325
2 326
9 000
9 500
3 379
3 379
610
612
12 571 12 571

Ápr.
Máj.
12 741 12 741
2 326 2 326
7 500 12 000
3 379 3 379
612
612

Jún.
12 741
2 326
11 406
3 379
612

Júl.
12 741
2 326
8 000
3 379
612

Aug.
Szept.
Okt.
12 741 12 741 12 741
2 326
2 326 2 326
7 000
8 994 9 994
3 379
3 379 3 379
612
612
612

Nov.
12 741
2 326
10 000
3 379
612

6 914

8 728

16 728 12 728

32 000

30 464

33 972

34 786

44 780 41 780

61 058

2 152

2 152

2 152

2 152

2 152

2 152

2 500
35 000

2 000

1 000
40 000

3 000

3 307
11 958 11 958

11 958

11 958

11 958

3678

3678

3678

Felújítások

Finanszírozási kiadás
Tartalékok
Kiadások összesen
Alaptevékenység bevételei

37 127

40 624

41 129

26 558 31 058

2 150

2 150

2 150

2 152

2 000

500

E Ft-ban
Dec. Összesen
12 741
152 888
2 326
27 910
9 028
107 922
3 379
40 551
612
7 340
37 713
40 000
117 098
0
0
68 086
491 422

2 152

2 152

11 958

108 732
11 958

3678

3678

Közhatalmi bevételek
Átengedett központi adók
Helyi adók
Pótlékok, bírságok
Felhalm. jellegű bev.
Feladatmutatóhoz kötött tám.

12 936
11 959

11 959

11 958

3676

3675

3678

11 958 11 958

Egyéb állami tám.
Műk.-i célra átvett pénzeszk.

3678

3678

3678

3678

Céltámogatások
UNIÓS Forrásból
Értékpapír beváltásból tartalék
Előző évi pénzmarad.ig-be vét.
Előző havi záró állomány
Források összesen
Havi záró pénzállomány

399 782 393 376 370 536 349 193 344 230 365 960 355 284 339 100 324 602 338 610 317 618 274 348
430 503 411 160 390 322 370 788 397 018 385 748 373 072 359 388 383 390 359 398 335 406 400 868
393 376 370 536 349 193 344 230 365 960 355 284 339 100 324 602 338 610 317 618 274 348 332 782

25 818
0
6 000
80 000
0
124 975
143 498
0
44 131
0
0
0
67 000
0
491 422
0

7/a. számú melléklet az ...../2020./.............../K.T. számú rendelethez
Több éves költségvetés mérlege BEVÉTELEK

Sorsz. Bevételi jogcím
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.1
6.1.2
6.1.3.
6.1.4.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.

2020. évi
2021. évi
2022. évi
Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban

I. Önkormányzat működési bevételei
I/1 Önkormányzat sajátos működési bevételei
Helyi adók
Átengedett Központi adók
Egyéb sajátos bevételek
I/2 Intézményi működési bevételek
II. Közhatalmi bevételek
III. Támogatások, kiegészítések
Normatív hozzájárulások
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
Központosított előirányzatok
Kiegészítő támogatás
Egyéb támogatás
IV. Támogatás értékű bevételek
Magyar Államkincstártól közfoglalkozattási programokra
Nemzeti Eü. Alapjaiból átvett pénzeszköz
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
NAV-tól leigényelt tám. mezőőri szolgálat fenntartásához
V.Felhalmozási célú bevételek
Magyar Államkincstártól közfoglalkozattási programokra
Tanyás térség merőrzése pályázat támogatása
VI. Átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(2+…8)
VII. Pénzmaradvány
Előző évek működési célú pénzmaradványa
Előző ével felhalmozási célú pénzmaradványa
VIII. Finan.-i célú pénzügyi műveletek bevétele
Kölcsön visszatérülés
Egyéb finanszírozási célú bevétel
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése
Egyéb felhalmozási finanszírozási bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)
le.:finanszírozási célú támogatás
Bevételek főösszege

113 726
86 000
80 000
6 000

115 258
91 500
85 000
6 500

122 470
99 900
93 000
6 900

27 726

23 758

22 570

157 990

153 232

154 764

50 639
22 822
17 504
9 628
685
2 278
1 029
1 249

20 148
0
13 800
5 703
645
0

18 378
0
12 600
5 133
645
0

0

0

324 633
157 500

288 638
30 000

295 612
15 000

123 714

133 321

138 937

605 847
-123 714
482 133

451 959
-133 321
318 638

449 549
-138 937
310 612

7/b. számú melléklet az ..../2020./.........../K.T. számú rendelethez
Több éves költségvetés mérlege KIADÁSOK

Sorsz.

1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
4.
5.
5.1.
5.1.1.
5.2.
5.2.1.
6.

Kiadási jogcímek

I Működési költségvetés kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.
Hozzájár. Adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
-Szociális rászorultság jellegű ellátás
-Működési célú támogatásértékű kiadás
-Kamatkiadás
-Pénzforgalom nélküli kiadás
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
Beruházások
Felújítások
EU-s forrásból fin. Támogatással
megvalósuló kiadás
EU-s forrásból fin. Támogatással
megvalósuló programok
projektek Önk.hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
-Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
III. Tartalékok
Működési tartalék
Általános tartalék
Céltartalék
Felhalmozási tartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
IV. Finanszirozási célú pénzügyi
műveletek kiadásai
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
0. havi nettó finanszírozás felhasználása
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5 )
le.:az intézményi finanszírozás
Kiadások főösszege

2020. évi
(Ezer Ft)

2021. évi
(Ezer Ft)

399 766
164 552

293 368
149 025

287 214
153 016

26 759
108 692
10 418
89 345

29 648
86 425
6 601
21 669

30 338
81 762
6 000
16 098

89 345

21 669

16 098

30 676
19 268
11 408

10 280
10 280
0

10 000
10 000
0

45 371
35 000

10 000
10 000
10 000

3 500
3 500
3 500

313 648

300 714

130 034
123 714
6320

132 321

138 937

605 847
-123 714
482 133

445 969
-132 321
313 648

439 651
-138 937
300 714

10 371
475 813

KÖLTSÉGVETÉSI
Költségvetési
BEVÉTELEK
bevételek és
ÉSkiadások
KIADÁSOK
egyenlege
EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet
(költségvetési bevételek-kiadások)

2022. évi
(Ezer Ft)

0

RENDELET-TERVEZET!
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2020.(…………) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2008.(VI.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2008.(VI.13.) önkormányzati
rendelet 12. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés kerül:
„12. § (1) A munkakörhöz kötött lakások, szociális jellegű lakások, valamint az átmeneti lakások
lakbére az övezeti besorolásnak, a lakás komfort fokozatának és a hasznos alapterületnek a
figyelembe vételével
a) összkomfortos lakás esetében 75 Ft/m2,
b) komfortos lakás esetében 50 Ft/m2.”
2. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2008. (VI.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 17/2008.(IX.16.) önkormányzati rendelet, és
b) az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2008. (IX.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló 3/2019.(IV.17.) önkormányzati rendelet.

Dr. Tóth Tibor
polgármester

Csépe András
aljegyző

Tisztelt Dr. Tóth Tibor!
Helyszínen történt bejárás alapján küldöm ajánlatukat a csengelei ifjúsági szállás elektromos
árammal működő temperálására, fűtésére.
Az épület elektromos betáplálása alkalma a következő ajánlat működtetésére.
Az étkező oldalfalára kerülne egy 5.3 kW-os hűtő-fűtő klíma, mely a konyhát is fűtené, WiFi-s vezérléssel.
A hat szobába 1-1 darab, az összekötő folyosóra 2 db 800w-os infrapanel a mennyezetre
szerelve fűtene, melynek vezérlését WI-FI termosztáttal illetve helyi vezérléssel oldanánk
meg.
A szociális helyiségek fagymentesítése (opció) is szóba került a bejárás során. Erre külön árat
küldök. (Anyagköltség nettó 170.000.- HUF, munkadíj: 70.000.- HUF (bruttó 304.800.-))
Az elektromos ellátás kiépítése a meglévő csövezés mellé illetve vezeték csatornával történne.
Anyag árak:
Gree Comfort-X 5.3 kW split klíma: 245.000.- HUF
BVF-NG-800 infrapanel 8 x 55.000.-HUF
Elektromos rendszer : 150.000.- HUF
Munkadíj:

200.000.- HUF

Nettó összérték : 1.035.000.Bruttó összérték: 1.314.450.- HUF
A szociális helyiségekkel együtt : 1.619.250.- HUF
Áraink magyar forintban értendőek!
Tisztelettel: ifj. Könyves Zoltán
Eltszer Kft Épületvillamossági Szaküzlet
6100-Kiskunfélegyháza, Kőrösi Csoma Sándor utca 12.
Tel/fax: 76/462-587
Mobil: 30/868-5154
E-mail: uzlet@eltszer.t-online.hu

Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
Előterjesztés
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 13-ai ülésére
Tárgy: Rendelet-alkotás a helyi közszolgálati tisztviselők juttatásairól

Tisztelt Képviselő-testület!
A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak méltányos béremelése és az egységes
bérezés biztosítása érdekében terjesztem a Tisztelt Képviselő-testületek elé a helyi közszolgálati
tisztviselők juttatásairól szóló rendelet-tervezetet, előre bocsátva, hogy a bérrendezés fedezete az
állami költségvetés által biztosított.
A tárgykörünkre vonatkozóan a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (a továbbiakban: Kttv.) az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
A rendelet-tervezet 2. §-ához (Illetményalap) kapcsolódóan:
„Kvtv. 58. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti
illetményalap 2020. évben 38 650 forint.
(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben - az önkormányzat saját
forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál,
közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól
eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az
illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja
meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e
bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”
Megjegyzés:
Ez az illetményalap 2009. évtől változatlan, miközben a közszféra több más területén –
egészségügyi és szociális, köznevelési, kulturális ágazatban – az elmúlt években az illetmények
rendezése többé-kevésbé megtörtént.
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – bár erre korábban is megvolt a
törvényi felhatalmazása – nem tért el a Kttv. 132. §-a szerinti illetményalaptól, ami a
fedezethiányra tekintettel érthető volt.
A 2020-as évre vonatkozóan a saját forrás mellett nem pályázati igénylés alapján biztosítja a
központi költségvetés a megemelt illetményalap alkalmazásához a fedezetet, hanem a települési
önkormányzatok működésének támogatása keretében az önkormányzati hivatal működésének
támogatása címén az elismert hivatali létszám alapján.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
2020. évre a költségvetési törvényben megemelték az elismert hivatali létszám finanszírozását. Az
általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály miatt a megemelt összeget 2020.
március hónaptól folyósítják. Így a támogatás a magasabb összegben megállapított illetményalap
fedezetét biztosítja.
Az illetményalap megemelt összegű megállapítását indokolja a munkaerő piaci helyzet, az átlagos
bruttó keresetek tapasztalható növekedése, részben a versenyszféra munkaerő elszívó hatása,
továbbá a közigazgatás más térségi alrendszerei által előidézett versenyhelyzet. (Tájékoztatásul
közöljük, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum a 2020-ra szóló megállapodás szerint – a
tavalyi évhez hasonlóan – nyolc százalékkal emelkedett. A minimálbér összege 2020-ban a 2019
évi bruttó 149 000 forintról 161 000 forintra, míg a munkavállalók jóval nagyobb részét érintő
garantált bérminimum a 2019 évi bruttó 195 000 forintról 210 600 forintra emelkedett.)

A köztisztviselők megfelelő bérezése, ezáltal a képzett szakemberek megtartása érdekében, és arra
is tekintettel, hogy a 2019. évi állami támogatás összegéhez képest magasabb állami forrás áll
rendelkezésre, arra teszek javaslatot, hogy a 2009 óta változatlan köztisztviselői illetményalap (38
650Ft) összegét 29,4%-kal emeljük meg, 2020. évre indokolt a köztisztviselői illetményalap
törvényinél magasabb 50 000Ft összegben történő megállapítása.
Fentiek értelmében a magasabb összegű köztisztviselői illetményalap alkalmazásához szükséges,
hogy a képviselő-testület annak összegét a 2020. évre rendeletben állapítsa meg.
Az illetményalap emelt összegű megállapításához Csengele és Pusztaszer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének egybehangzó döntése szükséges.
A rendelet-tervezet 3. §-ához (Illetménykiegészítés) kapcsolódóan:
„Kttv. 234. § (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke
a köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg
egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb
20%.”
A rendelet-tervezet 4. §-ához (Bankszámla-hozzájárulás) kapcsolódóan:
„Kttv. 226. § (7) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a 143. § (2)
bekezdése szerinti bankszámlahozzájárulás a helyi önkormányzat képviselő-testületének
rendeletében meghatározott módon és mértékben nyújtható.”
„Kvtv. 58. § (5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak
havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2020. évben legfeljebb 1000 forint.
A rendelet-tervezet 5. §-ához (Egészszégügyi költségtérítés) kapcsolódóan:
„Kttv. 237. § Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal
összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.”
A rendelet-tervezet 6. §-ához (Közszolgálati Tisztviselők Napja) kapcsolódóan:
„Kttv. 93. § (2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy
további munkaszüneti napot állapíthat meg.”
„Kttv. 232/A. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel
- rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a
Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az
azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele
biztosítja.”
A rendelet-tervezet 7. §-ához (Igazgatási szünet) kapcsolódóan:
„Kttv. 232. § (3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány
ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el.
Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre
megállapított alapszabadságának a háromötödét.”
„Kttv. 101. § (1) A kormánytisztviselőt évi huszonöt munkanap alapszabadság illeti meg.”
„Kttv. 243. § (1) A közszolgálati ügykezelők alapszabadságának mértéke húsz munkanap.”

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közszolgálati tisztviselők részére
adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
rendelkezik az ún. képzettségi pótlékról, az alábbiak szerint:
„2. § (1) A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön
belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként a közigazgatási
szerv kormánytisztviselői, köztisztviselői számára a hivatali szervezet vezetője - a közigazgatási
szerv személyi juttatása előirányzata terhére - képzettségi pótlékot állapíthat meg.
(2) Képzettségi pótlék állapítható meg annak a kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek is, aki a
besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel,
szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör ellátásához szükséges.
(3) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a közszolgálati szabályzatban
vagy ügyrendben kell feltüntetni.
(4) A képzettségi pótlék mértéke:
a) doktori (PhD) fokozat vagy a felsőoktatási törvényben meghatározott, azzal egyenértékű, vagy
ennél magasabb tudományos fokozat esetén az illetményalap 75%-a,
b) felsőfokú iskolai rendszerű képzésben, továbbképzésben szerzett további szakképesítés,
szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a,
c) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú
szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40%-a,
d) akkreditált iskolai rendszerű emeltszintű szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli emeltszintű
szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 35%-a,
e) iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség
esetén az illetményalap 30%-a.
(5) A több feltételnek is megfelelő kormánytisztviselő, köztisztviselő csak egy, a magasabb összegű
pótlékra jogosult. A (4) bekezdésben meghatározott több, a képzettségi pótlék szempontjából
azonos szintű oklevél vagy szakképesítés esetén is csak egyszeres pótlék állapítható meg.
(6) A felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselő, köztisztviselő nem jogosult képzettségi
pótlékra, ha a (4) bekezdés e) pontjában meghatározott további szakképesítéssel rendelkezik.”
Előzetes hatásvizsgálat
A rendelet-tervezetben foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
A rendelet megalkotásának gazdasági, költségvetési hatása van, fedezetét a 2020. évi
költségvetési rendeletben biztosítani szükséges. A társadalmi hatása: az illetménykiegészítés
megállapítása a köztisztviselők munkájának anyagi és egyben erkölcsi elismerését szolgálja.
Környezeti, egészségügyi hatás: az egészségügyi költségtérítés biztosításával a dolgozók
egészségügyi ellátása – az egyéni költségek mérséklése alapján – javulhat, a preventív
vizsgálatokon való részvételi hajlandóság növekedhet, és a képernyő előtti munkavégzés
egészségkárosító hatásai is kis mértékben ellentételezésre kerülnek a munkáltató részéről.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A rendelet alkalmazása az adminisztratív terheket nem befolyásolja.
A jogszabály megalkotásának szükségesség, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
a rendeleti szabályozás elmaradásának következménye, hogy csak ez által biztosítható jogszerűen
több illetményelem.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: a rendelet alkalmazásához
szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

szükséges

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt önkormányzati rendelettervezetet szíveskedjenek megtárgyalni, és a tárgybani önkormányzati rendeletet szíveskedjenek
megalkotni.
Pusztaszer, 2020. február 7.
dr. Jaksa Tibor
jegyző

RENDELET-TERVEZET!
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2020.(…………) önkormányzati rendelete
a helyi közszolgálati tisztviselők juttatásairól
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, 226. § (7) bekezdésében, 232. § (3) bekezdésében,
232/A. § (1) bekezdésében, 234. § (3)–(4) bekezdésében, 237. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőre
és – a 3. § kivételével – közszolgálati ügykezelőre terjed ki.
Illetményalap
2. § Az illetményalap 50 000 forint.
Illetménykiegészítés
3. § A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő és az érettségi végzettségű köztisztviselő
illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
Bankszámla-hozzájárulás
4. § A fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottat havonta megillető bankszámlahozzájárulás mértéke 1000 forint, mely alapján számított éves összeg egy összegben a tárgyév
szeptember hónapban kerül kifizetésre.
Egészségügyi költségtérítés
5. § Az egészségügyi költségtérítés egy foglalkoztatottra biztosított éves összege a 2. § szerinti
illetményalappal megegyező összeg, melyet a foglalkoztatott a Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatal nevére kiállított, egészségügyi ellátás, vizsgálat, gyógyászati segédeszköz, védőszemüveg
vásárlásáról szóló számla alapján jogosult igényelni. Az egészségügyi költségtérítés egy
foglalkoztatottra biztosított éves összegének igénybe nem vett része a foglalkoztatott részére nem
fizethető ki.
Közszolgálati Tisztviselők Napja
6. § A Közszolgálati Tisztviselők Napja (július 1.) munkaszüneti nap.
Igazgatási szünet
7. § Augusztus hónap első tíz munkanapjában a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási
szünetet tart, mely időszakban is az ügyeleti és szükség szerinti rendkívüli munkavégzést
biztosítani kell.
Záró rendelkezés
8. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020.
február 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.
Dr. Tóth Tibor
polgármester

dr. Jaksa Tibor
jegyző

RENDELET-TERVEZET!
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2020.(……) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.2.) önkormányzati
rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tóth Tibor
polgármester

Csépe András
aljegyző

1. melléklet a 6/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Csengele Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása
Kormányzati funkció
011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
011220 – Adó, vám és jövedéki igazgatás
013210 – Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013320 – Köztemető – fenntartás és működtetés
013350 – Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 – Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
016020 – Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
032020 – Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek
041110 – Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
041231 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 – Start munka program – téli közfoglalkoztatás
041233 – Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 – Országos közfoglalkoztatási program
041237 – Közfoglalkoztatási mintaprogram
045120 – Út, autópálya építése
045160 – Közutak, hidak, alaguatak üzemeltetése, fenntartása
045161 – Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
047120 – Piac üzemeltetése
047320 – Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
047410 – Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051020 – Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
052020 – Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 – Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063020 – Víztermelés, kezelés, ellátás
064010 – Közvilágítás
066010 – Zöldterület-kezelés
066020 – Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 – Háziorvosi alapellátás
074011 – Foglalkozás egészségügyi alapellátás
074031 – Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081030 – Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041 – Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység
082042 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082091 – Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
086030 – Nemzetközi kulturális együttműködés
086090 – Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
091140 – Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 – Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
092120 – Köznevelési intézmény5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 – Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
098021 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098032 – Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
104030 – Gyermekek napközbeni ellátása
104042 – Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104037 – Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106010 – Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 – Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 – Szociális étkeztetés
107052 – Házi segítségnyújtás
107053 – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107055 – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107080 – Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
109010 – Szociális szolgáltatások igazgatása

